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INLEIDING.

In 1887, vierde het Kruidkundig Genootschap van België zijn

25 jarig jubelfeest.

Te dier gelegenheid, werd er een wedstrijd op het gebied der

Plantenkunde geopend en verscheidene vragen werden den mededingers

voorgesteld. De eerste, die zoo wel met de Vlaamsche Taal als met de

Plantenkunde in betrek was, had voor bevorderaar M. Ed. Martens,

hoogleeraar te Leuven en luidde als volgt :

« La Société se propose de réunir les éléments d’un Idioticon raisonné

» des noms populaires néerlandais de plantes qui sont actuellement

» usités en Belgique, dans les provinces limitrophes du royaume des

» Pays-Bas et dans le département du Nord.

» A eet effet, elle fait un appel a toutes les personnes compétentes

» qui, éparpillées sur les différents points du pays flamand, voudront

» bien 1’aider dans cette tache.

» Elle attaché une grande importance a la désignation exacte des loca-

» lités oü les noms populaires qu’on lui signalera sont en usage de nos

» jours, et surtout a Tidentification rigoureuse de ces noms. En cas de

» doute sur cette identification, un échantillon sec de la plante devra

» être joint au nom.

» Des données sur Tétymologie des noms vulgaires et sur leur compa-

» raison avec des noms anciens ou avec des noms appartenant a

» d’autres langues seront favorablement accueillies. »

Twee prijzen waren aan de beste antwoorden aangewezen en zeven

Bijdragen werden, op gestelden tijd, aan het Kruidkundig Genootschap

toegezonden. Na uitspraak van den beoordeelingsraad, werd de l
ste prijs

aan den schrijver dezes toegekend en de 2de aan M. J.-D. Vits, professor

te Vilvoorde. De namen der andere mededingers zijn onbekend gebleven.

Gedurende twee jaren, bleven de materialen, die alzoo verzameld

waren geweest, met volle gerustheid in de Archieven van Kruidkundig

Genootschap slapen. Nochtans, van verscheidene kanten, drukte men het

verlangen uit het afdoend werk te zien verschijnen, om voordeel te

kunnen trekken uit het goede dat in de afgeleverde Bijdragen mocht

vervat zijn. Meermalen ook werd ons de aanvraag gedaan dat wij ons

zelven met het uitgeven van het werk zouden gelasten. Alzoo gebeurde
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het dat wij de lange en moeielijke taak ondernamen welke wij heden

trachten te voltrekken.

Het tegenwoordig werk is volgens een nieuw plan aangelegd geworden

en wij hebben dit plan vergroot.

Het l ste deel, dat het voornaamste is, bevat het Vlaamsch Woorden-

boek. Men vindt aldaar de vlaamschc volksnamen der planten (zoo veel

mogelijk geschreven zoo als zij bij het volk uitgesproken worden) ; hun

geslacht ; de aanduiding, volgens alphabetische orde, van de gemeenten

waar zij in gebruik zijn; hunnen latijnschen, franschen, vlaamschen,

duitschen, engelschen en somtijds ook hunnen italiaanschen, spaanschen,

portugeeschen, griekschen, deenschen, zweedschen of slavischen naam.

Deze laatsten worden dan alleen opgegeven als zij eenige vergelijking

met andere talen toelaten of anderszins eenig belang opleveren. Daarop

volgen de verklaringen of uitleggingen van den volksnaam, de legenden

of volkssprookjes, enz., als zulks te pas kan komen.

Het 2de deel begrijpt het Fransch Woordenboek. De fransche namen

en fransche volksnamen der planten zijn er aangegeven en verzenden

naar het 3de deel, bij middel van den latijnschen naam.

Het 3de deel, bestaat uit het Latijnsch Woordenboek. Na iederen

latijnschen naam duidt het, volgens alphabetische orde, al de vlaamsche

volksnamen aan die in België, Fransch-Vlaanderen en Zuid-Nederland

aan die of die plant gegeven worden. Daarna volgen de aanduidingen

van de eigenschappen der plant, van hare toepassingen in de nijverheid

of in de geneeskunde, alsook de manier van ze te gebruiken, de hoeveel-

heid of dosis, en zoo verder.

Zoo men ziet, bij middel dezer Woordenboeken, kan iedereen, zelfs

degene die zich nooit op de Kruidkunde heeft toegelegd, de planten

zijner gemeente allergemakkelijkst en allerspoedigst leeren kennen;

hunnen wetenschappelijken naam vinden; hunne eigenschappen aan-

leeren en benuttigen; aan zich zelf en zijnen evenmensch veel genoegen

en dienst aanbrengen. Daartoe is het genoegzaam den vlaamschen

volksnaam in ons Vlaamsch Woordenboek te lezen; dit verwijst naar

den latijnschen naam en, met het Latijnsch Woordenboek open te

slaan, zal men aanstonds de eigenschappen, toepassingen, enz. der plant

leeren kennen. — In geval men zich den vlaamschen volksnaam niet

herinnerde, maar den franschen naam of volksnaam wel bewust was,

kan men nog allergemakkelijkst hetzelfde doel bereiken : in plaats van

met het Vlaamsch Woordenboek te beginnen, begint men met het

Fransche, en de uitkomst zal dezelfde zijn.
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Wij hebben trachten nut te trekken uit de verscheidene Bijdragen

die men ons heeft toevertrouwd. Onder dit opzicht, komt de verdienstelijke

Bijdrage van M. J.-D. Vits van verre op den eersten rang: bijna aan

iedere bladzijde van ons werk zal men den naam van dezen ijverigen

plantenkundigen ontmoeten. — Daarna komt de Bijdrage welke voor

opschrift draagt : Utile sit; zij heeft ons ook grooten dienst bewezen,

bijzonder voor de volksnamen gebruikelijk te Exaarde, Saffelare en omstre-

ken. — Eene andere, als opschrift hebbende : Voor ’tgeen den volke

goed is, heeft ons belangrijke inlichtingen verschaft voor de gemeenten

Asper, Huise, Singem en omstreken. — Eindelijk de Bijdrage : Zoo als

ik. kan, verdient met lof gemeld te worden voor de volksnamen van

Leuven en verscheidene omliggende gemeenten.

Wij zijn ook bijzondere dankbaarheid verschuldig aan de volgende

Heeren, die ons ter hulp zijn gekomen om de materialen onzer eigene

Bijdrage te verzamelen :

MM. L. Ghysebrechts, aalmoezenier van het leger (voor de namen der

omstreken van Diest).

E. Ghysebrechts (voor Oeleghem, Schilde).

H. Verbist, priester te Leuven (Gheel, Rethy).

J. Giele, hovenier van den Plantentuin, te Leuven (Leuven en

omstreken''

.

J.-B. Dewachter, te Rethy (Rethy).

D r
J. Mac-Leod, hoogleeraar te Gent (omstr. van Oostende).

J.-B. Van der Aa (Brussel).

E. Van Henexthoven (Thourout).

L. Coenegracht (Oostham en omstr.).

Th. Coenegracht, aalmoezenier te Reckheim (ibid.).

H. Waelkens (Oost-Roosbeke).

A. Redant (Nieuwerkerke).

E. Van Severen (Wetteren en omstr.).

R. Van de Velde (Rethy

h

F. Michiels (DWorp en omstrA

H. Vandaele (Vlamertingheh

G. Floren (Brecht en omstr.).

L. Haghenbeek (Gent, Audenarde).

E. Bauwens (Aalst).

E. Huyghe (S l-Laurens).

A. Van Gael (Turnhout en omstrA

S. Van Eynde (Moll en omstr.).
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MM. L. Loos (Esschen en omstr.).

J. Walrave (Laarne).

E. Van Hoeymissen (Lokeren).

B. Caers (Lichtaart).

H. De Groote (Dixmuide en omstr.).

V. De Breyne (Fransch-Vlaanderen).

Ad. Van de Mergel (Nederbrakeb.

H. Hopsomer (Fransch-Vlaanderenh

H. Van Tours (Poperinghe).

A. Herreboudt (Brugge).

F. Lambrechts (Drongen en omstr.).

F. Lebon (Gheel).

F. Dierckx (Turnhout).

A. Van den Bosch (Antwerpen en omstr.).

A. De Ceuster (Turnhout).

F. Tras (Iseghem).

Aldus hebben wij volksnamen kunnen verzamelen op het gebied van

de 271 gemeenten of plaatselijkheden waarvan de namen volgen :

Aalst, Achel, Aarschot, Alveringhem, Antwerpen, Appelterre, Asper,

Assche, Attenrode, Audenarde, Auderghem, Avecappelle, Baarle, Baarle-

Hertog, Bailleul, Baleghem, Bambecque, Bautersem, Baveghem, Becque-

voort, Beek, Beerst, Begijnendijck, Berg, Berthem, Berthen, Betecom,

Bierbeek, Bilsen, Binckom, Blaasveld, Blauwput, Bloir, Bogaarden, Bois-

schot, Bolré, Bornhem, Boxtel, Brasschaat, Brecht, Bree, Brugge, Brusse-

ghem, Brussel, Caggevinne, Calmpthout, Clercken, Coninxheim, Coolscamp,

Cortenaken, Cortenberg, Cuttecovon, De Pinte, Deynze, Desschel, Dieghem,

Diepenbeek, Diest, Dixmuide, Drongen, Droogenbosch, Duffel, D’Worp,

Eecloo, Eersel (Holland), Eessen, Eine, Eist, Erembodegem, Esquelbecq,

Esschen (grenzen), Exaarde, Fall-Mheer, Freeren, Gaver, Genck, Genoels-

Elderen, Gent, Gheel, Gits, Goes, Grimbergen, Gulpen, Hal, Harelbeke,

Hasselt, Hauwaart, Heffen, Heyst-op-den-Berg, Helchteren, Herderen,

Herent, Herenthals, Hersselt, Herzeele, Heusden, Hever, Heverlé, Hex,

Hoeleden, Hoesselt, Holsbeek, Hoogstraten, Houthulst, Houtvenne, Hove

(Antwerpen), Huise, Huldenberg, Humbeek, Hundelghem, Ingoyghem,

Iseghem, Itteghem, Jesseren, Jonkershove, Kessel-Loo, Kester, Ketzingen,

Kortrijk, Laarne, Landen, Landegem, Langemarck, Lauw, Ledringhem,

Leest, Leuven, Lichtaart, Lisp (Antwerpen), Lokeren, Londerzeel,

Loochristy, Looz, Lubbeek, Luchteren, Maaseyck, Machelen (bij Vilvoorde),

Mali, Mariakerke (O.-VL), Mariakerke (W.-VL), Massemen - Westrem,
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Mechelen, Mechelen-a/M., Meerhout, Meersen, Meldert, Melsbroeck, Melsen,

Membruggen, Merchtem, Messelbroeck
,

Meteren, Milten, Molenbeek-

Wersbeek, Moll, Moorseele, Nederbrakel, Nederheim, Neerpelt, Neer-Repen,

Neer-Velp, Neer-IJsche, Nieuwerkerke, Nieuw-Rhode, Oeleghem, Oirbeek,

O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-Waver, Oost-Roosbeke, Oostham, Oostcamp,

Oostende, Oostroot, Oplinter, Opwijck, Over-Repen, Park, Peer, Perck,

Peteghem, Peuthy, Piringen, Poperinghe, Poppel, Putte, Ramsbergen,

Reeth, Rethy, Rillaar, Rixingen, Roermonde, Rotterdam, Rutten, Saffelare,

Saventhem, Schaffen, Scheldewindeke, Schelle, Scherpenheuvel, Schilde,

Schooien, Schrieck, ’S Heeren-Elderen, ’S Hertogenbosch, Sichem, Sichen,

Singem, S^Denijs-Boekel, S l-Jans-Cappel, S*-Joris-Winghe, S l-Laurens, S'-Pee-

ters-Rhode, Sl-Truiden, Ste-Maria-Laathem, Sluizen, Sottegem, Spalbeek,

Steenoekerzeel, Sussen, Tervuren, Tessenderloo, Testelt, Thielen, Thielrode,

Thourout, Tongeren, Tremeloo, Turnhout, Uccle, Uitkerke, Veerle, Velsique,

Vertrijek. Vilvoorde, Vlamertinghe, Vleteren, Vlierzele, Vlijtingen, Vollezeele,

Vorst, Vosselaar (bij Antwerpen), Vremde, Waanroode, Waarmaarde,

Wachtebeke, Wackerzeel, Werchter, Wercken, Wesemaal, West-Cappel,

Westerloo, Wetteren, Widoie, Wijnckel, Wijnghenê, Wilder, Wilrijck,

Wolfsdonck, Wolverthem, Wommersom, Wormhoudt, Woumen, Wuust-

wezel, Zande, Zarren, Zeelhem, Zeverdonck, Zierikzee, Zuydschote en

Zwijnaarde.

De werken die ons bijzonder dienst hebben bewezen, aangaande de

genezende eigenschappen en de toepassingen der planten, zijn deze :

Roques (J.), Phytographie médicale, — 2 boekd. in-4°, Parijs, 1821.

Planchon (G.), Traité pratique de la détermination des drogues

simples d’origine végétale, — 2 boekd. in-8°, Parijs, 1875.

Hérail (J.) en Bonnet (V.), Manipulations de botanique médicale et

phavmaceutique, — in-8°, Parijs, 1891.

Lehamau (D r P.-J.-L.), Plantes, remèdes et maladies ou la médecine

simple et facile d la portée de tous, — in-8°, Arras, 1895.

Moquin-Tandon (A.), Éléments de Botanique médicale, — in-12°,

Parijs, 1866.

Van Heurck (H.) en Guirert (V.), Flore médicale beige, — in-8°,

Leuven, 1864.

Crowet (A.) en Noël (A.-J.), Plantes du pays, dont les vertus bien-

faisantes sont propres d soulager et d guérir nos maux et nos

maladies, 3
de uitgaaf, — in-8°, Namen, 1892.

Dubois (Fr.), Matière médicale indigène ou Histoire des Plantes

médicinales, — in-8°, Doornijk, 1848.
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Aigret (C.) en Franqois (V.), Plantes médicinales in-8°, Brussel, 1886.

Milne Edwards (H.) en Vavasseur (P.), Manuel de matière médicale,

nieuwe uitgaaf door Comet (C.), — in-12°, Brussel, 1828.

Bellynck (A.) S. J., Cours élémentaire de Botanique, 2de uitgaaf, —
in-8°, Brussel, 1876.

Crépin (Fr.) Manuel de la Flore de Belgique, 5de uitgaaf, — in-12°,

Gent, 1884.

Baillon (M.-H.), Dictionnaire de Botanique, — 4 boekd. in-4°,

Parijs, 1876-1894.

Voor hetgeen de taalkunde van eenige volksnamen betreft, hebben wij

soms gebruik gemaakt van :

Schuermans (L.-W.), Algemeen vlaamsch Idioticon, met Bijvoegsel,

— in-8°, Leuven, 1865-1883.

Samyn (J.), Deken De Bo ’s Kruidwoordenboek, — in-8°, Gent, 1888.

Oomen (A.-M.), Het Plantenrijk, zijne Legenden, Poëzie en Sym-

boliek, — in-8°, Antwerpen, 1885.

Weiland (P.), Nederduitsch letterkundig Woordenboek, — 2 boekd.

in-8°, Antwerpen, 1843.

Kiliani (C.), Etymologicum teutonicce linguce, 3de uitgaaf, — in-12°,

Antwerpen, 1599.

De Bo (L.-L.), Westvlaamsch Idioticon, 2de uitgaaf, — in-8°, Kortrijk,

1887.

Loquela (een tijdschrift, uitgegeven bij J. De Meester, te Rousselare).

Zoo als wij hooger zegden, hebben wij getracht, zoo veel mogelijk, de

plaatselijke uitspraak der volksnamen, in ons schrijven, te eerbiedigen.

Insgelijks, om de locale kleur te behouden, geven wij dikwijls het meer-

voud voor het enkelvoud, den naam der bloem of der vrucht voor dien

der plant, enz. Onder het taalkundig opzicht kan zulks niet zonder belang

zijn.

Om ons werk nog meer klaarheid en aantrekkelijkheid bij te zetten,

hebben wij getracht het met talrijke figuren op te luisteren. Desaangaande

zijn wij bijzondere erkentenis verschuldig aan den Heer 0. Terfve, professor

aan het koninklijk Atheneum te Namen, en aan de Heeren A. Crowet en

A.-J. Noël : zij hebben, met de grootste beleefdheid, een groot getal der

figuren welke hunne uitgegevene werken 1 versieren, te onzer beschikking

1 Cours de Botanique, rédigé conformément au programma officiel, par 0. Terfve,
— in-8°, Namen, 4894.

Plantes du Pays, dont les vertus bienfaisantes sont propres d soulager et d guérir
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gesteld. — Onzen hartelijken dank ook aan onzen uitgever M. Ad. Wesmael

:

hij heeft noch moeite, noch kosten gespaard om aan al onze verlangens

te voldoen en de goede faam van zijne aanzienlijke en alle dagen meer

en meer hooggeachte drukkerij weerdig te blijven.

Alvorens te eindigen, verzoeken wij onze medewerkers en al de per-

sonen die medewerkers zouden kunnen worden, van ons hunne onder-

steuning, in het toekomende, niet te ontzeggen. Ons werk is ver van

volledig te zijn. Veel tijds en de medewerking van velen is noodig om
ons doel ganschelijk te bereiken. De toekomstige bijdragen zouden in eene

2de uitgaaf of in een Bijvoegsel kunnen benuttigd worden.

Namen, den 8 December 1895.

nos maux et nos maladies, par A. Crowet et A.-J. Noël, — 3de uitgaaf, — in-8°,

Namen, 1892.

\



VERKLARING VAN EENIGE VERKORTINGEN.

Alg. VI. Idio. Schuermans, Algemeen mv. meervoud.

Vlaamsch Idioticon. N B. Nota Bene
; opmerking.

b. v. bij voorbeeld. 0 . onzijdig zelfstandig naam-

bedr.werkw. bedrijvend werkwoord. woord.

Belg.-Limb. Belgisch-Limburg. omstr. omstreken.

bet. beteekenis, beteekent. onz. werkw. onzijdig werkwoord.

bijv. bijvoegelijk naamwoord. opmerk. opmerking.

bl. bladzijde. O.-Yl. Oost-VIaanderen.

boekd. boekdeelen. port. portugeesch.

d. duitsch of hoogduitsch. Prov. Provincie, Provinciën.

d. i. dat is. scherpl. scherplang.

deen. deensch. sp. spaansch.

eng. engelsch. uitspr. uitspraak.

enkelv. enkelvoud. v. vrouwelijk zelfstandig naam-

f. fém nin. woord.

Fam. Familie. var. variëteit; eene verscheiden-

fig- figuur. heid.

fr. fransch, fransche. verb. verbastering, verbasterd.

Fr.-Vl. Fransch-Vlaanderen. vglk. vergelijk.

gebr. gebruik, gebruikt. vl. vlaamsch, vlaamsche.

gr. grieksch. vl. wdbk. vlaamsch woordenboek.

gram. grammen. vlkspr. in de volksspraak ; fr. vulgai-

ibid. ibidem, op dezelfde plaats rement.

of plaatsen. vklw. verkleinwoord.

id. idem, hetzelfde, dezelfde volg. volgende.

beteekenis. volksn. volksnaam.

in ’t algem. in het algemeen. voorg. voorgaande.

ital. italiaansch. vuig. vulgairement; in de volks-

klemt. klemtoon. spraak.

Kruidw. Samyn, Kruidwoordenboek. w. woord.

lat. latijn, latijnsch. WW. woorden.

lettergr. lettergreep. W.-Vl. West-Ylaanderen.

m. mannelijk zelfstandig naam- Z. Zie.

woord. zachtl. zachtlang.

m. masculin. Zuid. Belg -Limb. Zuidelijk Belgisch-

Mém. cour. inéd. Mémoirecouronné inédit. Limburg.

Mém. inéd. « Utile sit » Mémoire inédit zw. zweedsch.

« Utile sit ». = dat is.



NAAMVEEKORTINGEN DER PLANTENKUEDIGEN.

Adans. Adanson.

Ag. Agardb.

Ait. Alton.

AH. Allioni.

Aschs. Ascherson P.

Babingt. Babington.

Balb. Balbis.

Benth. Bentham.

Bellk. Bellynck.

Bor. Boreau.

R. Br. Robert Brown.

Brongn. Ad. Brongniart.

Coss. Cosson.

Crép. Fr. Crépin.

Curt. Curtis.

Cyr. Cyrillo.

D C. P. de Candolle.

Desf. Desfontaines.

Desv. Desvaux.

Dmrt. Dumortier.

Ehrb. Ehrenberg.

Ehrh. Ehrhart.

Endl. Endlicher.

Fr. Fries.

Gartn. Gartner.

Gaud. Gaud In.

Germ. Germain de S l-Pierre.

Gmel. Gmelin.

Godr. Godron.

Good. Goodenough.

Gray. Asa Gray.

Gren. Grenier.

Griseb. Grisebach.

Hall. Haller.

H. B. en K. Humboldt, Bonpland en

Kunth.

Hoffm. Hoffmann.

Hook. Hooker.

Hort. ofHortul. Hortulani;de Hoveniers

Huds. Hudson.

H. en B. Humboldt en Bonpland.

Jacq. Jacquin.

Jord. Jordan.

Juss. Jussieu.

Kit. Kitaibel.

L. Linné.

Lmk. Lamark.

Ledeb. Ledebour.

Lehm. Lehmann.

Lej. Lejeune.

Lem. Lemaire.

L’Hér. L'Héritier.

Lindl. Lindley.

Loud. Loudon.

Lour. Loureiro.

Mart. Martins.

M. en K. Mertens en Koch.

Mich. Michaux.

Mill. Miller.

Miq. Miquel.

Moq. Moquin-Tandon.

F. Muil. F. Muller.

Murr. Murray.

Naud. Naudin.

Neck. Necker.

Nees. Nees von Esenbeek.

Nestl. Nestler.

Nutt. Nuttal.

Pall. Pallas.

Pari. Parlatore.

Pav. Pavon.

Paxton. Paxton.

P. Beauv. Palisot de Beauvois.

Pers. Persoon.

Pfeiff. Pfeiffer.

Plum. Plumier.
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Poir. Poiret. Sm. Smith.

Pourr. Pourret. Soy-Will. Soyer-Willemet.

Rchb. Reichenbacb. Spreng. Sprengel.

Red. Redouté. Stev. Stevens.

Relh. Relhan. Sutt. Sutton.

R. en S. Roemer en Schultes. S\v. Swartz.

Retz. Retzius. Ten. Tenore.

Rich. Richard (L.-C.). Thuill. Thuillier.

Riss. Risso. Thunb. Thunberg.

Roxb. Roxburg. Tournef. Tournefort.

A. Saint-Hill. A. Saint-Hillaire. Tratt. Trattinick.

Salisb. Salisbury. Trin. Trinius.

Scheidw. Scheidweiler. Yail. Vaillant.

Sch. Scbimper. Yent. Ventenat.

Schk. Schkuhr. Vill. Yillars.

Schm. Schmidt. W. en K. Waldstein en Kitaibel.

Schreb. Scbreber. Wahl. Wahlenberg.

Scop. Scopoli. Wallr. Wallroth.

Ser. Seringe. Willd. Willdenow.

Sibth. Sibthorp. With. Withering.

Sieb. Siebold. Zucc. Zuccarini.

Sims. Simson.



Vlaaraseh Woordenboek.

A
Aaik, m. — Gebruikt te Bierbeek, Brussel, Neer-IJssche. — Verb. van

Eik. Z. dat woord.

Aaikeboom, m. — Te Brussel, Oostham. — Z. Eik.

Aalbeier m. ; mv. — beiers. — Te S^Laurens. — Vrucht van den Zwarten

Aalbeziestruik; lat. Ribes nigriim L., fr. Groseülier noir

;

ook Cassis

geheeten. — Voor de afleiding van het w. Aal zijn de schrijvers niet tot

akkoord : men aanziet het gewoonlijk als synoniem van het vl. zwart. —
Beier m. = Bes, Bezie; fr. Baie.

—Aalbes, v. — Z. Roode —
;
Zwarte —

.

Aalbeze, Alebeze, v.; mv. — bezen. — 1° Te Coolscamp, Oost-Roosbeke

enomstr. — Hetzelfde als Aalbeier. — 2° Te Heffen, Leest, Mechelen, O.-L.-

V.-Waver. — De vrucht van den Rooden Aalbeziestruik; Ribes rubrum L.

;

fr. Groseülier rouge.

Aalbezielaar, m. — Te Exaarde, Saffelare en omstr. — Zwarte Aalbe-

ziestruik; Ribes nigrum L. ;
fr. Groseülier noir of Cassis. — Voor Aal,

z. onder Aalbeier.

Aalsbeer, v.
;
mv. — beren. — Te Neerpelt en omstr. — Vrucht van den

Mirtenbezie — of Boschbeziestruik ; Vaccinium Myrtillus L.; fr. Airelle

Myrtille of alleenlijk Myrtille.— Aals komt van Aal (Z. onder Aalbeier);

beer, v., beteekent hetzelfde als het duitsche Beere, fr. baie.

Aaltse, z. Korn. — .

Aar,v.' gewone uitspr.

aor). — Te Bierbeek,

Brecht,Brussel,Esschen

(grenzen), Neer-IJssche,

Oostham en omstr. —
Spica

;

eng . spike, ear;

d. Aehre; fr. épi.

— Aar, z. Duivels—,

Krop —
, Zwarte —

.

Aarbeziënbosch, m.

— Verb. van Aard-

beziënbos. — Te Moll
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en omstr. — Aardbeziestruik; Fragaria vesca L.: fr. Fraisier comes-

tible. — Bos bet. hier hetzelfde als struik.

Aarbloemeke(n), o. — Yerb. van Eierbloemken. — TeGheel en omstr.

— Wilde sleutelbloem: Primula elatior Jaccj.: fr. Primevère élevée. —
De bloem dezer plant wordt gebruikt om gele plekken op de Paascheieren

te maken; vandaar hare naam. — (Fig. z. bl. 15.) — Z. ook Areblommeke

en Eierbloomke.

Aarblummeke, o. — Te Rethy .
— Voor uitleg z. AaRBLOEMEKE'N).

Aardappel, m.; mv. — appels. — (Elders gebruikt men eerder den

meervoudigen vorm — appden.) — Te Antwerpen, Exaarde, Saffelare,

Turnhout, Wormhoudt en omstr. — Solarium tuberosum L.
;

fr. Morelle

tubéreuse of Pomme de terre.

Aardbei, v.; mv. — beien. — Te Rotterdam. — Aardbezie: Fragaria

vesca L. : fr. Fraisier comestible; d. Erdbeere. — Bei
,
nederlandsch w.,

dezelfde bet. hebbende als bes of bezie.

—Aardbezie, z. Wilde — .
— ld. als Aardbei.

Aaronsoore(n), o. mv.'; het enkelv. is geenszins in ’t gebruik. — Te

Nederbrakel. — Arum, in ’t algemeen, zonder onderscheid van soorten;

maar bijzonder de Arum maculatum L.: fr. Gouet tacheté, ook Pied-

de-veau ; vl. Kalfspoot. —
Aaron is waarschijnlijk

eene verminking van den

lat. naam Arum; Ooren,

waarschijnlijk om de ooren

(oreillettes) die aan de

bladeren staan, of wel om
den algemeenen vorm van

het blad dat aan het oor

van zekere dieren gelijkt.

— In Nederland wordt de-

zelfde plant ook Aarons-

baard, Aaronskelk en

Aaronswortel geheeten.

Aarpessem, m. ; mv. —
pessemen. — Te Rillaar

en omstr.— Holcus mollis

L.; fr. Houlque molle. —
Pessem is de algemeene

naam der grassoorten, met eenen langen onderaardschen stam, die in de

a, Gansche plant; b, mannelijke bloemen boven de
vrouwelijke; c, een meeldraad of mannelijke
bloem, vergroot.
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velden wassen. De bloeiwijze dezer soort wordt verkeerdelijk aar (épi)

genoemd (Vits, Mém. cour. inéd.); ’t is eigentlijk eene rist (panicule);

maar ’t volk ziet er geen onderscheid tusschen.

Aat, z. Aten.

Aart, v.; mv. Aarten. — Verb. van Erwt. — Te Lichtaart. — Pisum sati-

vum L.; fr. Pois cultivé.—{Fig. bl. 27.)—Men zegt er ook Ee(r)t, mv. Ee(r)ten.

Ababloem, v. — Te Iseghem. — Z. Auwblauwbloem.

Abeel, Abeele, m. — Te Alveringhem, Bailleul, Bambecque, Berthen,

Brussel, Dixmuide, Exaarde, Ledringhem, Lokeren, Meteren, Nieuwerkerke,

O.-L.-V.-Thielt, Oost-Roosbeke, Rethy, Saffelare, Sl-Jans-Cappel, Thourout,

Turnhout en omstr., Vlamertinghe, Vleteren, West-Cappel, Wetteren,

Wilder, Wormhoudt. — Populus alba L.; fr. Peuplier blanc. — Te

O.-L.-V.-Thielt bet. Abeel den Populus canescens Sm.; fr. Peuplier blan-

chdtre; de Populus alba L. wordt er Witte-Boom genoemd.

— Abeel, z. Fladder. —

.

Abrekoen, m.; mv. Abrekoens. — Men zegt ook Aprekoen. — Te

Asper. — Prunus Armeniaca L.; fr. Prunier Abricotier of alleenlijk

Abricotier. — Abrekoen en Aprekoen duiden den boom aan zoowel als

de vrucht; in den eersten zin gebruikt men soms ook de ww. Abrekoen-

boom en Aprekoenboom.— Xevb. van ’t vl. Abrikoos en Abrikozeboom.

— Abrekoen, z. Gepanaceerde —

.

Abriko, m.; mv. Abrikoon. — Te Poperinghe en omstr. — Vrucht van

den Prunus Armeniaca L.; fr. Prunier Abricotier of eenvoudig Abri-

cotier
,
welken men daar Abrikoboom noemt. — Voor verderen uitleg

z. Abrekoen en Abrikozeboom.

Abrikoboom, m. — Z. Abriko.

Abrikoesboom, m. — Te Aalst. — Hetzelfde als Abrikozeboom. — Z. ook

Appelkoesboom.

Abrikoon, m. — Z. Abriko.

Abrikoosboom, m. — Te Bailleul, Berthen, Brugge en omstr., Dixmuide,

Eessen, Gent en omstr., Meteren, Nederbrakel, Oost-Roosbeke, Sl-Jans-Cappel,

Thourout, Wercken, Woumen, Zarren. — Hetzelfde als Abrikozeboom.

Abrikozeboom, m. — Te Moll, Oostham en omstr. — Prunus Arme-

niaca L. ; fr. Prunier Abricotier of in de vlkspr. Abricotier

;

eng.

Apricot-tree

;

d. Aprikosenbaum.

Abrikozeleer, m. — Te Leuven en omstr. — Hetzelfde als Abrikozeboom.

Abrikozeleir, m. — Te D’Worp. — Hetzelfde als Abrikozeboom.

Abrikozelère, m. — Te Lokeren en omstr. — Hetzelfde Abrikozeboom.

Absinthe, m. — Te Leuven en omstr. — Artemisia Absinthum L.;

2
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fr. Armoise Absinthe of in de vlkspr. Absinthe. — ’T is dus de fr. naam*

vlaamscher wijze uitgesproken. De ware vl. naam is Alsem. — (Fig.)

Acacia, m.; mv. Acacias’. — Bijna overal in de prov.

Limburg, Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen : de

namen der gemeenten, door ons verzameld, zijn te talrijk

om hier opgenoemd te worden. — Algemeene naam van

verscheidene soorten van een uitlandsch houtgewas dat in

Australië en Indië groeit.—Acacia Willd.; fr. ook Acacia.

— Acacia, z. Bloem—, Bol—, Doorn—, Krul—, Plak—,

Wilde—.

Acacieboom
,
m.—Te Oost-Roosbeke.—Hetzelfde als Acacia .

Acaciehout, o.— Te Oost-Roosbeke en omstr.— Z. Acacia.

Acajou, m. — Te Brussel, Gent, Leuven, Lokeren, Neer-

IJssche, Thourout, Turnhout. — Swietenia Mahogoni L.;

fr. Swieténie de Mahogon of Vrai Acajou des ébénistes. De echte vl.

naam is Mahoniehout.

Acajour! (sic) m. — Verb. van ’t voorg. w. — Gehoord te Leuven en te

Lokeren. — Dezelfde bet.

Achtermaat, m. (Uitspr. aterm(w)oit) .
— Te Eist, Freeren, Genoels-

Elderen, Ketzingen, Mali, Membruggen, Millen, Nederheim, Sluizen, Ton-

geren. — Fr. regain

;

seconde coupe du foin. — Vl. toemaat, nagras.

Achtkant, m. — Te Deinze, Mariakerke (Oost-VL). — Canadaboom.

Populus canadensis Midi.; fr. Peuplier du Canada

;

soms ook Canada

alleen. — M. Vits (Mém. cour. inéd.J geeft de volgende waarschijnlijke

uitlegging : « In Vlaanderen zegt men achter voor langs

;

en daar deze

boom veel langs de kanten der weiden wordt geplant, zoo zou voorgaande

naam (en de volgende) wel eene verkorting kunnen zijn van achter de

kanten ». — Andere zoeken de rede van dien naam in den vorm « der

jonge schoten, die gemeenlijk acht kanten of

neggen hebben. » (Kruidw. bl. 4.)

Achtkantenboom m. — Te Baarle, Cools-

camp, De Pinte, Drongen, Landegem. —
Hetzelfde als Achtkant.

Achtkanter, m. — Dit woord duidt verschei-

dene soorten van Populieren aan, volgens de

plaatsen waar ’t gebruikt wordt. Te Dixmuide,

Gits en Oost-Roosbeke bet. het den Populus

canadensis Mich.; fr. Peuplier du Canada

;

te Brugge en omstr. en te Sl-Laurens bet. het
Bloemen van Ornithogalum

umbellaium.

Artemisia
Absinthiwn.

Blad der plant.
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den Populus pyramidalis Roz. (= Populus italica Mönch); fr. Peuplier

pyramidal of P. d’Italië. — Voor verderen uitleg z. Achtkant.

Achturebloem, Acht-

uurbloem, v. — Be-

duidt : 1° te Exaarde,

Gent, Saffelare, den Ti-

gridia Pavonia Red.;

fr. Tigridie queue

de paon

;

2° te Maria-

kerke (Oost-Vl.), den

Ornithogalum urnbel-

latum L.; fr. Ornitho-

gale en ombelle; vuig.

Dame de onze heures.

- (Fig. bl. 18.) - De

bloem dezer plant blijft

omtrent acht uren

open. — De fr. volksn.

is ontleend aan de uur

waar ze gewonelijk

opengaat.

Adamsappel, m. —
Te Thielen. — Gemeene Doornappel; Steekappel. — Datura Stramonium

L.; fr. Datura Stramoine

;

vuig. Stramoine. — (Fig.)

Adamsnaald, v. — Teliethy. — Naam gegeven aan verscheidene soorten

van Yuccas (bijzonder Yucca filamentosa L.
;

fr. Yucca flamenteux en

Yucca gloriosa L.; fr. Yucca glorieux) : het blad dat smal, stijf en puntig

is, gelijkt eenigszins op eene naald.

Afleggen, b. w. — Te Wetteren en omstr. — Fr. marcotter (une plante).

Afrikaander, m.—Te Poperinghe en omstr. — Afrikaan. Tagetes erecta L. ;

fr. Tag'ete dressée, en Tagetes patula L; fr. Tagète étalée (volksn.

Peilt (Eillet d’Inde). — Deze laatste soort wordt ook Kleine Afrikaander

genoemd, omdat de bloemen en gansch de plant kleiner van vorm zijn. —
Vele schrijvers beweren dat deze planten, door Karei V, uit Afrika werden

medegebracht; van daar ook een tweede fr. volksn . : Africaine. — Z. ook

Tunisbloem.

Afrikaansche-bloem, v. — Te Gent en omstr. — Voor uitleg z. Afri-

kaander ; zelfde bet.

Afrikaantje, o. — Te Exaarde, Opwijck, Saffelare. — Z. Afrikaander.

Datura Stramonium.
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Afrikane(n), m. mv.; ’t enkelv. Afrikaan is min in gebruik. — Te Eist,

Exaarde, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen, Hoogstraten, Ketzingen,

Millen, Nederheim, Satfelare, Sluizen, Tongeren. — Z. Afrikaander : zelfde

bet. en zelfde uitleg.

— Afrikane(n), z. Kleinie) —

.

Afzetsel, o. — 4° Te Bierbeek en omstr. — Fr. Bouture (d’une plante). —
2° Te Mali, Sluizen en omstr. — Fr. Bouture en eerder marcotte : deze

laatste is de ware zin van het vl. Afzetsel. — Afzetten = fr. marcotter,

bouturer. — Het volk maakt niet altijd onderscheid tusschen eene bouture

en eene marcotte

;

nogtans voor ’t eerste hoort men soms ’t woord boetuur

gebruiken. — De bouture is een takje dat afgezet wordt, zonder wortel;

de marcotte, integendeel, is altijd van wortels voorzien.

Aïk, m. —Yerb. van Eik. — Te Antwerpen, Esschen (grenzen). Turnhout.

— Zelfde bet. als Eik.

Ajoein(e), m. — Verb. van Ajuin. — Te Leuven en omstr. — Men zegt er

ook : Ajuin(e). — Z. Ajuin.

Ajoïn, m. — Verb. van Ajuin. — Te Aalst, D’Worp, Reeth. — Z. Ajuin.

Ajooin, m. — Verb. van Ajuin. — Te Brussel en omstr. — Z. Ajuin

Ajuin, m. — Te Antwerpen, Bierbeek, Leuven, Lokeren, Moll, Nederbrakel,

Nieuwerkerke. — Te Moll zegt men ook Juin, te Leuven Ajoein(e) en te

Nieuwerkerke Erjuin. — Allium Cepa L.; fr. Ail Oignon, vuig. Oignon

;

eng. Onion; verb. lat. Unio.

Akefeep, v.; mv. — feepe(n) — Te Mali, Sluizen en omstr. — Narcissus

poeticus L.; fr. Narcisse despoètes.

Akelei, v. — Te Genten omstr. — Aquilegia vulgaris L.; fr. Ancolie

commune of alleenlijk Ancolie

;

d. Akelei. — Akelei is de echte vl.

naam. — Verb. van Aquilegia of Ancolie ?

Akulei, v. — Verb. van Akelei. — Te Exaarde, Satfelare. — Hetzelfde

als Akelei.

— Akulei, z. Pluim —

.

Alaunwortel, v. (Uitspr. Alaunwottel)

.

— Verb. van Alruinwortel. —
Te Mali, Sluizen en omstr. — Wortel van den Mandragora offcinalis

Mill.; fr. Mandragore officinale. — Uitlandsche plant, wier wortel in de

geneeskunde gebruikt wordt.

Alberon, v. — Verb. van Averoon. — Te Vorst en omstr. — Z. Averoon.

Albeze, v. : mv. — bezen. — Te Coolscamp. — Hetzefde als Aalbeze.

Allebeze, v. ; mv. — bezen.— Te Hove. — Roode Aalbes. Vrucht van den

Ribes rubrum L.; fr. Groseille rouge; — Vglk. met Aalbeze, Alebeze,

enz., die op zekere plaatsen de Groseille noire aanduiden.
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Allerheiligenbloem, v. — Te Exaarde, Oostham, Saffelare. — Chrysan-

themun sinense L. (— Pyrethrum — DC.); fr. Chrysanthëme de Chine ;

ook Pyrèthre. — Deze plant bloeit omtrent het feest van Allerheiligen.

Allerheiligenroos, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Z. Allerheiligenbloem.

Alm(e), m. — Verb. van Olm. — Te Wormhoudt en omstr. — Ulmus

campestris L. ; fr. Orme champêtre et ses variétés. — (Fig.)

Aloës, m. (Uitspr. Aloëss.) — Te Gent en omstr., Leuven, Mali, Sluizen,

Tongeren, Turnhout, enz., enz. — Door dezen naam beduidt men : 1° den

AloëL. in ’t algemeen genomen, zonder de soorten te onderscheiden; fr.

Aloës (en général); 2° het uittreksel van verscheidene soorten van Aloë,

dat als geneesmiddel gebruikt wordt.

Alproos, v. — Te Hever. — Rhododendrumarboreum Smith.,R.ponticum

L., enz.; fr. Rosage élevé, Rosage du Pont, enz. — Het volk onderscheidt

de verschillige soorten niet. — Alproos is de echt vl. naam.

Alsem, m. — Deze naam wordt in ’t grootste gedeelte van vl. België

gebezigd. — Artemisia Absinthium L.; fr. Armoise

Absinthe of alleenlijk Absinthe. — (Fig. bl. 18.) — Te

Exaarde en te Saffelare beduidt dit w. ook den Artemisia

vulgaris L.; fr. Armoise commune.
— Alsem, z. Groene —

,
Peerds — ,

Wilde —
,
Witte —

.

Alverdreef. — Te Beek (Limburg). — Goudsbloem;

Ganzebloem. — Chrysanthemum segetum L.; fr. Chrysan-

thème des moissons. — « Deze plant groeit in zulke menigte Vrucht van

in de velden der Limburgsche Kempen, dat zij bijna alle
Ulmus camPestris -

andere wilde planten verdrijft. Daaraan heeft zij haren naam te danken. »

Vits (Mém. cour. inéd.J.

Amaandelboom, m. — Te Leuven, Tongeren. — Z. Amandelbloom.

Amaandelnokken, v. — Te Leuven en omstr. — Vrucht van den Aman-
delboom. — Nokken is voor notken, verkorting van nootken (fr. petite

noix), zegt Schuermans (Alg. Vl. Idio.).

Amandelboom, m. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Esquelbecq, Gent

en omstr., Herzeele, Ledringhem, Neer-IJssche. Poperinghe, Vlamertinghe,

Wercken, West-Cappel, Wilder, Wormhoudt, Woumen. — Amygdalus

communis L.; fr. Amandiercommun; eng. Almondtree; d. Mandelbaum.

Amandelnoot, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Z. Amandelnotelaar. —
Alzoo genaamd om den fijnen smaak der vrucht.

Amandelnotelaar, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Juglans regia L. var.;

fr. Noyer commun, var. dite Noyer d coque tendre of Noyer mésange.
— Z. ook Amandelnoot.
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Amanel(e)boom, m. — Verb. van Amandelboom. — Te Eist, Genoels-

Elderen, Mali, Mlllen, Nederheim, Sluizen. — Z. Amandelboom.

Ameratse. — Verb. en letterverplaatsing van Ramenaste, Ramenasse. —
Te Vlamertinghe en omstr. — Raphanus sativus L. var. nigra

;

fr. Raifort.

Amerikaansche, m. mv. — Beteekent, te Nieuwerkerke, eene dikke soort

van Aardappelen, bleekrood van kleur en van slechte kwaliteit.

Amerikaans(ch)e(n)-Eik, m. — Te Bierbeek, Brecht, Heverlé, Turnhout.

— Quercus rubra L.; fr. Chêne rouge; soms ook Ckêne américain. —
Oorspronkelijk uit Amerika; zijne bladeren worden rood in den herfst.

Amerikaans(ch)e-note(n)boom, m. — (Uitspr. — neuteboum.) — Te

Mali, Sluizen en omstr. — Juglans nigra L.; fr. Noyer noir; ook Noyer

américain. — Uit Amerika ingevoerd.

Ananas’, m. (Uitspr. Ananass.) — Te Dixmuide, Freeren, Gent en omstr.,

Leuven, Looz, Mali, Millen, Nederheim,

Sluizen, Tongeren, Turnhout. — Ananas

ovata Mill. (= Bromelia Ananas L.): fr.

Ananas ovale (Bromélie Ananas), Ananas

comestible. — Plant van de Fam. der

Bromeliaceeën
,

groeiende bijzonder in tro-

pisch Amerika.

Andeuvie-sola, v. — Verb. van Andijvie-

salade of — sla. — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, Sl-Jans-Cappel
,

Vleteren. — Z.

Andijvie.

Andève, v. — Verb. van Andijvie. — Te

d’Worp. — Z. Andijvie.

Andieve, m. en v. — (Voor Andijvie). —
Te Berg, Bloir, Coninxheim, Eist, Fall-Mheer,

Freeren, Genoels-Elderen, Gent en omstr., Herderen, Ketzingen, Looz, Mali,

Membruggen, Millen, Nederbrakel, Nederheim, ’S Heeren-Elderen, Sluizen,

Tongeren, Wetteren. — Z. Andijvie.

Andijf, v. — (Voor Andijvie.) — Te Aalst, Brussel, Neer-IJssche, Nieu-

werkerke, O.-L.-V.-Thielt, Vilvoorde. — Z. Andijvie.

Andijf-salou(w), v. — (Voor Andijvie-salade of — sla). — Te Lokeren

en omstr. — Z. Andijvie.

Andijve, v. — (Voor Andijvie.) — Te Lokeren en omstr. — Z. Andijvie.

Andijvie, v. — Te Antwerpen, Brecht, Esschen (grenzen), Exaarde, Gheel,

Hoogstraten, Lichtaart, Moll, Oostham, Safifelare, Turnhout. — Cichorium

Endivia L.; fr. Chicorée Endive of alleenlijk Endive. — Andijvie is de

echte vl. naam der plant.

Ananas.
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— Andijvie, z. Krul —

.

Andijvie-Breedblad, o., of Breedblad alleen. — Te Exaarde, Saffelare. —
Variëteit van Andijvie, met breede bladeren.

Andivie, v.— (Voor Andijvie .) — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen,

Oost-Roosbeke, Thourout, Wercken, Woumen, Zarren. — Z. Andijvie.

Andivie-sala, v. — (Voor Andijvie-salade.) — Te Brugge en omstr. —
Z. Andijvie.

Andjeun, m. — Verb. van Ajuin. — Te Asper, Huise, Singem. —
Z. Ajuin.

Andjoen, m. — Verb. van Ajuin. — Te Bailleul, Beerst, Berthen,

Clercken, Dixmuide, Jonkershove, Meteren, Oost-Roosbeke, Poperinghe,

Sl-Jans-Cappel, Thourout, Vlamertinghe, Vleteren, Zarren. — Z. Ajuin.

Anduif, z. Handuif.

Anduve-salon(w), v. — (Voor Andijvie-salade of — sla). — Te Laarne.

— Z. Andijvie.

Anduvie-sala, v. — (Voor Andijvie-salade.) — Te Poperinghe, Vlamer-

linghe. — Z. Andijvie.

Andzuun, m. — Verb. van Ajuin. — Te Laarne, Wetteren. — Z. Ajuin.

Anaais, m. — (Voor Anijs.) — Te Berg, Bloir, Brussel, Eist, Genoels-

Elderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Neer-IJssche, Sluizen, Tongeren.

— Z. Anijs.

Anemonie (klemt, op mo), v. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem,

Wilder, WT

ormhoudt. — In opgenoemde gemeenten beduidt deze naam

zoowel de Wilde Anemoon (Anemone nemorosa L.; fr. Anémone Sylvie

ou A. des bois), als de soorten die in de hoven gekweekt worden

(A. Hepaticah.\ fr. A. Hépatique of alleen Hépatique ; A. Pulsatilla L.;

fr. A. Pulsatille of Pulsatille, enz.); eng. Anemony; it. Anemone; sp.

en port. Anemona.

Anemonik (klemt, op mo), v. — Exaarde, Saffelare. — Deze naam, alleen

gebruikt, bet. de gekweekte soorten van Anemoon (z. onder Anemonie); om
de Wilde Anemoon aan te duiden zegt men Bosch-Anemonik of Bosch-

Anemoon (z. dieww.).

—Anemonik, z. Bosch —

.

Anemoon, v. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Ketzingen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren.— Bet. de gekweekte soorten van

Anemoon (z. onder Anemonie); de wilde soort (z. Anemonie) is er niet gekend.

—Anemoon, z. Bosch —

.

Anês, m. — (Voor Anijs.) — Te Gent en omstr., Sottegem, Wetteren. —
Z. Anijs.
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Angelier, m. — (Voor Anjelier.) — Te Messelbroeck. — Dianthus

sinensis L.; fr. OEillet de Chine.

Anies, m. — (Voor Anijs.)— Te Thourout en omstr. — Z. Anijs.

Anijmoon, v. — Te Esschen (grenzen.) — Bet. de gekweekte soorten van

Anemoon (z. onder Anemonie).

Anijs, m. — Te Hoogstraten, Oost-Roosbeke, Vilvoorde. — Pimpi-

nella Anisam L.; fr. Pimpinelle Anis of Anis alleenlijk; eng. Anise;,

d. Anis; it. Anice

;

sp. Anis.

Anijzing, m. (Uitspr. Anijzeenk.) — Te Asper. — Appelboom die

Anijzingen, dat is tamelijk groote gestreepte appels draagt, ook strepingen

genoemd.

Antheebloem, v.— Te Blauwput. — Duizendblad. Achillea Millefolium

L.; fr. Achillée Millefeuille of alleenlijk Millefeuille. — Op andere

plaatsen wordt deze plant Theebloem genoemd, omdat men er eene soort

van thee van maakt.

Antjun, m. (Klemt, op tjun.) — Verb. van Ajuin. — Te Brugge en

omstr., Gent en omstr. — Z. Ajuin.

a, b, c, enz. Plant en verschillige deelen der bloem en der vrucht; — f, blad.
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Apel, v. — Te Oplinter. — Kamil; Moederkruid. Matricaria Chamomüla

L.; fr. Matricaire Camomille of alleenlijk Camomille. — Elders wordt

dezelfde plant Appellijn, Epellijn, enz. genoemd. — (Fig. bl. 24.)

Apenmuilkens, o. mv. — Te Hasselt en omstr.— Vlaskruid; Vrouwenvlas;

Wild Vlas. Linaria vulgaris Mill.; fr. Linaire commune. — Zoo genoemd

om den vorm der bloem die aan een Apenmuüken gelijkt.

Apenbloemeken, o. — Te Assche en omstr. — Mimulus moschatus

Dougl.; fr. Mimule musqué; of bij ’t volk gewonelijk Musc, vl. Muskus ,

genoemd. — Deze laatste vl. naam is ook in gebruik te Assche en omstr. —
Het volk heeft waarschijnlijk in de bloem eenige gelijkenis met het wezen

van eenen Aap ontdekt; van daar Apenbloemeken.

Aplekoen, m.
;
Aplekoenboom, m. — Te Asper. — Z. Abrikozeboom. —

Men zegt er ook Aprekoen, enz.

— Apostels, z. Twaalf — ,
Twelf —

.

—Appel, z. Aard — , Adams —
,
Aronj —

,
Bames —

, Bronk —
, Car-

paandusse(n) — ,
Citroen — , Doorn — ,

Eek — , Eer — , Eerd — ,
Enk —

,

Êr — , Heg — ,
Kool — , Kraai — ,

Kree —
,
Kriek — , Liefde — ,

Oest —

e

Oo(g)st — ,
Oranj —

,
Paleer — , Pan — , Pareer — , Peer — , Pompoen —

,

Preunk — , Proenk — , Pronk— ,
Prounk—

, Sneeuw — , Suiker — ,
Wijn—

.

— Z. ook — Appelken.

Appelare, m.— Te Brugge en omstr. , Oost-Roosbeke, S l-Laurens, Thourout.

— Te Thourout zegt men ook Appelboom. — Z. Appelboom.

Appelboom, m. — Te Antwerpen, Bailleul, Brussel en omstr., Dixmuide,

Esschen (grenzen), Gent, Lichtaart, Thourout, Turnhout, Vlamertinghe,

Wormhoudt. — Malus communis Poir. (= Pyrus Malus L.); fr. Pom-
mier commun; eng. Apple-tree

;

d. Apfelbaum . — Z. ook Appelare,

Appele(n)boom, Appeleer, enz.

Appeleboom, m. — Te Berg, Fall-Mheer, Freeren, Genoels-Elderen,

Herderen, Leuven, Mali, Millen, Nederheim, Oostham, ’S Heeren-Elderen,

Sluizen, Tongeren. — Z. Appelboom.

Appelenboom, m. — Te Rethy. — Z. Appelboom.

Appeldoorns, m. mv. — Te Zierikzee (HolL). — Stekelbeziestruik. Ribes

Uva-Crispa L.; fr. Groseillier épineux. De gekweekte variëteit, met dikke

vruchten, heet Groseillier d maquereaux. — Deze doormchtige struik

draagt vruchtjes die, van verre, op appelles gelijken.

Appeleer, Appeleir, Appeleire, m. — Te Aalst, Brussel, D’Worp, Laarne,

Lokeren, Nederbrakel, Nieuwerkerke, Wetteren. — Z. Appelboom.

Appelèr, o. — Te Mali, Sluizen en omstr. — Fr. Bois de pommier. —
Men zegt : ’t is appelèr= c’est du bois de p.; of : ’t is appelère/iout. —
Om den boom zelf aan te duiden zegt men : ’t is een Appeleboom.
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—Appelken, z. Eek — , Kriek — , Roos —

.

Appelekou(w)eboom, m. — Te Gulpen, Meersen (Holl. -Limburg). —
Hetzelfde als Abrikozeboom.

Appelekozeboom, m. — Te Messelbroeck. — Z. Abrikozeboom.

Appelkoesboom, m. — Te Aalst en omstr. — Men zegt er ook Abri-

koesboom. — Z. Abrikozeboom.

Appelkokkeboom, m. — Te Lier en omstr. — Z. Abrikozeboom.

Appelkoureboom, m. — Te Neer-IJssche. — Z. Abrikozeboom.

Appelkouweboom, m. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Genoels-Elderen,

Herderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. —
Z. Abrikozeboom.

Appelkouzeboom, m. — Te Bierbeek. — Z. Abrikozeboom.

Appelkozenboom, m. — Te Laarne. — Z. Abrikozeboom.

Appelkwint, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Euphorbia Lathyris L. ;
fr.

Euphorbe Êpurge

;

ook Êpurge alleen.— (Fig.)-M. Samyn (Kruidw. bl. 7)

geeft het w. Appelkwint als synoniem van Kolokwint; fr. Coloquinte;

Citrullus Colocynthis Schrad. Bij onze oude schrijvers, zegt hij nog, vindt

men ook Apoliquinte. — ’T gebeurt dat één en dezelfde naam versc/iillige

planten aanduidt, volgens de gemeenten waar hij in gebruik is.

Appellijn, v. — Te Hove. — 4° Kamil, Moederkruid. Matricaria Chamo-

milla L.; fr. Matricaire Camomille of Camomille. — (Fig. bl. 24.) —
2° Beduidt ook eene stinkende plant op de voorgaande gelijkende en

Anthemis Cotula L. genaamd; fr. Anthémide Cotnle, Maroute of

Camomille puante. — Z. ook Apel, Ebbelijn, enz.

Appelsien, v. — Verb. van Appelsina. In ’t vl. zegt men ook, met om-

keering der woorden, Sinaasappel of Chinaasappel, om te beduiden den

zoeten oranjeappel of oranjeappel van China. — Te Berg, Bloir, Brecht,

Coninxheim, Esschen (grenzen), Genoels-Elderen, Herderen, Mali, Mem-

bruggen, Millen, Nederheim, Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Sluizen,

Tongeren, enz. — Vrucht van den Appelsieneboom (z. dit w.); fr. orange

;

eng. orange; d. Pomeranze; it. melarancia; sp. naranja; port. laranja.
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Appelsienboom, m. — Te Lokeren en omstr. — Z. Appelsieneboom.

Appelsieneboom, m. — Te Berg, Bloir, Brecht, Coninxheim, Dixmuide,

Eist, Esschen, Genoels-Elderen, Gent, Herderen, Leuven, Mali, Membruggen,

Millen, Nederheim, Neer-IJssche, 0.-L.-V.-Thielt,0ostham, Sluizen, Tongeren.

— Citrus Aurantium L.: fr. Citronnier Oranger of Oranger

;

eng.

Orange-tree; d. Pomeranzenbaum; it. Melarancio

;

sp. Naranjo

;

port.

Larangeira. — Z. ook Appelsien.

Appelsieneleere, m. — Te Lokeren en omstr. — Men zegt er ook Appel-

sienboom. — Z. Appelsieneboom.

Appelsijneboom, m. — Te Oost-Roosbeke. — Z. Appelsieneboom.

Apperkoze(n)boom, m. — Te Brussel en omstr. — Men zegt er soms ook

Apperkozeleer. — Z. Abrikozeboom.

Apperkozeleer, m. — Te Brussel en omstr. — Z. ’t voorgaande w.

Aprekoen, m. ; Aprekoenboom, m. — Te Asper. — Z. Aplekoen en ook

Abrekoen.

— Aprekoen, z. Wilde —

.

Aprikoze(n)boom, m. — Te Esschen (grenzen). — Z. 4brikozeboom. —
N. B. d. Aprikozenbaum

;

eng. Apricot-tree.

Ardbezie, v. — Te Esschen (grenzen). — Z. Aardbei. — Men zegt ook

Eerdbezie.

Are, v. — Te Thourout en omstr. — Z. Aar.

Areblommeke, o. — Te Turnhout en omstr. — Z. Aarbloemeke: zelfde

bet.— Het mv. van ei is eieren of

eiers : uitspr. aé,re of a&r(s), te

Turnhout en in de omstr.

Arendsvaren, v. — Te Assche

en omstr. — Pteris aquilina L.;

fr. Ptéride Aigle-impériale;

volksn. Fougère impériale of

Grande Fougère. — Als men

den stam dezer varen schuins

doorsnijdt vindt men er de

gedaante van eenen dubbelen

arend in : van daar haren naam.

Van daar ook ’t latijnsche aqui-

lina (aquila = arend) en ’t fr.

Aigle-impériale.

Arewetje, o. (Klemt, op wet); vklw. ; de gewone vorm is arewet;
elders areweet

, errewet, enz. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, S‘-Jans-
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Cappel, Yleteren. — Pisum sativum L.; fr. Pois cultivé; eng. Pea

;

d. Erbse. — In ’t vl. Erwt, Erwtje. — (Fig. bl. 27.)

Arewetse, o. (Klemt, op wet). — Andere vorm van Arewetje : z.

dit w. — Gebruikt in dezelfde gemeenten.

Arikel, v. (Kemt. op ri) — Te Hoogstraten en omstr. — Primula

Auricula L.; fr. Primevère Auricule

;

volksn. Auricule of Oreille

d’ours. Op sommige plaatsen wordt deze plant in ’t vl. ook Berenoor

(oreille d’ours) genoemd. — (Fig. bl. 15.) — Arikel is waarschijnlijk eene

verb. van ’t lat. Auricula of ’t fr. Auricule, = Kleine oor.

Arikeltje, o.; vklw. van Arikel. — Gheel en omstr. — Z. Arikel.

Armoede, v.— Te Bautersem en te Vertrijck wordt deze naam gegeven aan

den Teesdalia nudicaulis R. Br.; fr. Téesdalie d tige nue

;

te O.-L.-V.-

Waver en te Perck (uitspr. Erremoei), beduidt hij het Beurskenskruid, ook

Taschkenskruid genaamd : Capsella Bursa-Pastoris Mönch; fr. Capselle

Bourse-d-pasteur; volksn. Bourse-d-pasteur. — De eerste dezer planten

wordt waarschijnlijk alzoo genoemd, omdat haar stam er zoo kaal en

armoedig uitziet. — Voor de tweede, geeft M. Vits de volgende uitlegging

(Mém. cour. inéd.) : « Sommige

bijgelovige personen meenen dat dit

kruid armoede veroorzaakt. Zoo zag

ik eens eene vrouw al de armoede-

planten uit het veevoeder werpen

dat hare dochter had te huis gebracht,

terwijl zij zegde : « Gij moet ons

geene armoede meer aanbrengen;

wij hebben er al genoeg. »

Aronjappel, m. — Verb. van

Oranje-appel. — Te Brussel en

omstr. — Men zegt er ook Oranj-

appel. — Hetzelfde als Appelsien;

z. dit w.

Aronjeboom, m. — Verb. van

Oranjeboom. — Te Brussel en

omstr. — Men zegt ook Oranjeboom. — Zelfde bet. als Appelsieneboom.

Arspeze, v. — Te Reeth. — Verb. van Aspersie; z. dit w.

Art, v.; mv. Artefn). — Te Antwerpen, Esschen (grenzen). — Hetzelfde

als Erwt, waarvan dit w. eene verb. is.

Arteewortel, v. (Uitspr. — weurtel .)
— Te Gent en omstr. — Wortel

van de Witte Maluwe. Althaea officinalis L.; fr. Guimauve officinale of

Althaea ojfj/icinalis.

a, Bloeiende tak
;
— b, c, vrucht.
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alleenlijk Guimauve. — De wortel is bijzonder gekend van ’t volk, omdat

ze gebruikt wordt als weekmakend geneesmiddel. — Artee : waarschijn-

lijk verb. van Althee, Althaea. — (Fig. bl. 28.)

Arteeze, v.; mv. Arteezen. — Te Vlamertinghe. — Radijs. Raphanus
sativus L., var. radicula; fr. Radis; d. Radieschen. — (Fig.)— Verb. met

omkeering van letters, enz. van Radeeze, Radijze. — M. Samijn (Kruidw.

bl. 7) zegt dat deze naam, in Vlaanderen, ook aan eene soort van lan-

gachtige bruine pruim gegeven wordt. Z. Bakpruim.

Solanum nigrum.

,
Meeldraad

;
— b, c, d, vrucht (gansch en door-

gesneden) ;
— e, f, zaad (doorgesneden) .

Artichot; mv. Artichots en Artiehotten. — Te Bailleul, Berthen,

Dixmuide en omstr., Lokeren, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren.— Artisjok.

Cynara Scolymus L.; fr. Artichaut commun of alleenlijk Artichaut;

eng. Artichoke; d. Artischoke. — Artichot , verb. van ’t fr. Artichaut.

Artisjok, v. — Te Aalst, Ganshoren, Perck, Vilvoorde. — Zelfde bet.

als Artichot. — Artisjok is de ware vl. naam der plant.

Arum, m. (Uitspr. Aróm.) — Te Mali, Sluizen. — Calla JEthiopica L.;

fr. Calla d’Ethiopie. — ’T is bij vergissing dat ’t volk die plant alzoo

noemt; men neemt ze voor eenen Arum, waar zij overigens veel aan gelijkt.

Arijkel, v.; mv. Arijkels. — Te Baveghem. — ’Tzelfde als Arikel.
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Arzele (klemt, op ze). — Te Bailleul, Berthen, Meteren, S‘-Jans-Cappel,

Vleteren. — Bet. ’t zelfde als azijn

;

fr. vinaigre

;

lat. acetum.— Z. ook Azijl.

Aschalle, v. — (Uitspr. Ascholle.) — Te Baarle, Drongen, Landegem. —
Een onkruid dat veel in de moeshoven en de aardappel-landen voorkomt.

Solanum nigrum L.; fr. Morelle noire; vl. Zwarte Nachtschade.

— Aschalle is waarschijnlijk eene verminking van Nachtschade. —
(Fig. bl. 29.)

Aschdoorn, m. — Te Brecht, Hoogstraten en omstr. — Verb. van ’t vl.

Eschdoorn, dat den Acer Platanoïdes L. beteekent; fr. Erable Plane.

Doch ’t volk beduidt ook, door denzelfden naam, eenen anderen boom veel

gelijkenden op den voorgaanden, den Acer Pseudo- Platanus L.: fr.

Erable Faux-Platane

;

volksn. Sycomore.

Aschkruid, o. — Te Gent. — Cineraria maritima L.; fr. Cinéraire

maritime. — ’T is de vl. naam der plant. Zij is alzoo genoemd om hare

grijze, flsc/mchtige kleur. Van daar ook de fr. en lat. namen Cinéraire

en Cineraria : van cinis, cineris — assche.

Asparge, v. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren.

— Verb. van ’t fr. Asperge of van ’t vl. Aspersie. — Z. Aspersie.

Aspergie, v. — Te Antwerpen, Bambecque, Clercken, Dixmuide, Eessen,

Ledringhem, Moll, Turnhout, Vlamertinghe, Wilder, Wormhoudt. —
Z. Aspersie.

Asperje, v.; mv. Asperjes en Asperjen. — (Je hard uitgesproken.) —
Te Bierbeek, Brussel, Gent, Leuven, Lokeren, Oostham, Poperinghe,

Tongeren. — Z. Aspersie.

Aspèrs, v. — Te Neer-IJssche. — Z. Aspersie.

Aspersie, v. — Te Rethy. — ’T is de vl. naam der plant. Men zegt ook

Aspergie; lat. Asparagus officinalis L.
;

fr. Asperge officinale of alleen-

lijk Asperge; eng. Asparagus, gelijk in ’t lat.; d. Spargel; it. Sparago;

sp. Esparrago; port. Espargos.

Aspêrze, v. — Te Brecht, Brugge en omstr., Esschen (grenzen), Oost-

Roosbeke, Thourout. — Z. Aspersie.

Aspêrzes, v. mv. — Te Laarne. — Z. Aspersie.

Aspesse; mv. Aspessès. — Te Gheel. — Z. Aspersie.

Aspêze, v. — Te D’Worp, Lichtaart. — Z. Aspersie.

Aspêzie, v. — Te Oostham, Turnhout, — Z. Aspersie.

Aspièrje, v. — (Je hard uitgespr.) — Te Audenarde. — Z. Aspersie.

Ate(n) v. mv. ;
(enkelv. aatj. — Te Aarschot, Attenrode, Bautersem,

Bierbeek, Herent, Huldenberg, Leuven, Molenbeek-Wersbeek, Neer-IJssche,

Vertrijck, Wesemaal. — Verb. van ’t vl. Erwten. — Z. Erwt.
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Aterm(w)oit, m., — Z. Achtermaat.

Aucuba, m. — Te Drongen, Leuven, Turnhout. — Aucuba JaponicaL .

;

fr. Aucuba du Japon of, bij ’t volk, Aucuba alleen. — Uitlandsch

struikgewas dat, ’t geheel jaar door, zijne bladeren behoudt en in onze

streken in opene lucht kan gekweekt worden.

Auwblauwbloem, v. — Te Coolscamp, Gits, Harelbeke, Ingoyghem,

Kortrijk en omstr., Waarmaarde. — Blauwe Koornbloem. Centaurea

Cyanus L.: fr. Centaurée Bluet of Bluet (ook BleuetJ alleen. ~ (Fig.) —
Auwe, bet. in West- VI. koornaar; fr. épi

de blé : de auwblauwbloem is dus eene

blauw(e) bloem die tusschen de auwen of

koornaren wast. — Z. ook Koornbloem.

Averom, v. — Te Bautersem, Vertrijck.

— Z. Averoon.

Averon’, v. — Te Messelbroeck, O.-L.-V.-

Thielt. — Z. Averoon.

Averoon, v. — Te Hersselt, Opwijck,

Werchter. — Echte vl. naam van den

Artemisia Abrotanum L.
;

fr. Armoise

Aurone,Aurone of soms ook Citronnelle.

— Eene houtachtige, welriekende hofplant.

— Vglk. Averoon met Aurone en

Abrotanum.

Azaain, m. — Te Bierbeek, Brussel en omstr., Neer-IJssche. — Z. Azijn.

Azaleas’, m. (Uitspr. — ass); mv. Azaleasse(n). — Te Berg, Bloir,

Brussel, Coninxheim, Eist, Mali, Sluizen, Tongeren. — Azalea pontica L.;

enz.
;

fr. Azalée du Pont, Azalée. — Gewonelijk maakt het volk geen

onderscheid tusschen de verschillige soorten van Azalea.

Azalee. — Te Brecht, Gent en omstr., Lokeren, Oostham, Nieuwerkerke.

— Z. Azaleas’.

Centaurea Cyanus.

Azalei; mv. Azaleis. — Te Leuven. -- Z. Azaleas’.

Azalias’, (uitspr. — ass.) — Te Clercken, Dixmuide, Eessen, Esschen

(grenzen), Turnhout, Woumen, Zarren. — Z. Azaleas’.

Azijl, m. — Te Oost-Roosbeke. — Verb. van Azijn

;

fr. vinaigre; lat.

acetum.

Azijn, m. — Dit woord heeft twee beteekenissen : 1° Te Bierbeek, Brecht,

Brussel en omstr., Dixmuide en omstr., D’Worp, Esschen (grenzen). Gent

en omstr., Lokeren, Neer-IJssche, Oostham, Poperinghe en Thourout heeft

het zijne gewone beteekenis; fr. vinaigre; lat. acetum = vl. edik. —
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2° Te Rotterdam en te Turnhout is het

synoniem van Zuring of Zurkel ; Rumex

Acetosa L. ;
fr. Rumex Oseille, Oseille.

— Alzoo genoemd om den zuren en azijn-

achtigen smaak dezer plant. — Vglk. ook het

lat. bijv. acetosa
,
van acetum = azijn.

Azijnboom, m. — Te Gent. — Berberis

vulgaris L.; fr. Vinetier commun, en dik-

wijlder Êpine-Vinette ; vl. Kweedoorn. —
(Fig.) — De vruchten van dit boompje (of

eerder van dezen struik) zijn zeer zuur of

azijnachtig van smaak. — Z. Azijn.

B
— Baard. — Z. Donder —

,
Geite(n) —

.

Baardenhout, o. — Te Brecht. — Elders ook Perrukkenboom genoemd.

— Rhus Cotinus L.; fr. Sumac des teinturiers

;

vuig. Fustet; ook Arbre d perruque. — (Fig.) —
De stelen der mannelijke bloemen groeien voort na

den bloei, krijgen eenen pluim- of wolachtigen vorm

en de bloemenrist, die zij uitmaken, gelijkt niet

slecht op eene pruik of baard : van daar de namen

die de plant gekregen heeft. — Z. ook Kalotboom —

.

Baardtarwe, v.— (Uitspr. boartoarve).— Te Asper

en omstr. — Tarwe, met lange baarden of stekerkens

aan de aren-, fr. froment d épis aristés; froment d

barbe ou barbu.

Baarnoot, v. Te Exaarde, Saffelare. Vrucht Blad van Rhus Cotinus.

van den Baarnotenboom. Z. dit w.

Baarnotenboom, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Verb. van Baard-

notenboom.— Dit w. beduidt eene var. van den Hazelaar of Hazelnotenboom :

het uiterlijk schaaltje der vrucht is bezet met korte en stijve haren die, te

samen genomen, aan eene soort van baard gelijken; van daar de naam des

booms. — Corylus Avellana L., var. eriocarpa; fr. Coudrier Noisetier

of alleenlijk Noisetier, var. d fruits velus.

Bakbloem, v. — Te Exaarde. — Het jonge kruid wordt met andere planten
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in koeken gebakken : van daar de naam. — Hetzelfde als Wilde-Sleutel-

bloem; Primula elatior Jacq. en Primula officinalis Jacq.; fr. Primevère

èlevée en Primevère officinale.

— Bakkes, o.; mv. Bakkessen. — Z. Haze —
,
Konijne —

,
Leeuwe —

,

Wolve —

.

—Bakkessen. — Z. Bakkes.

Bakkruid, o. — Te Asper, Vilvoorde. — Hetzelfde als Bakbloem en

dezelfde uitleg.

Bakpruim, v. — Te Oostham spreekt men uit Bakpruim; in de volgende

plaatsen Bakpraum : Berg, Bloir, Coninxheim, Eist, Freeren, Genoels-

Elderen, Herderen, Ketzingen, Looz, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — Eene langachtige bruine pruim, niet zeer saprijk en die

daarom bijzonder dient om in den oven gedroogd of gebakken te worden. —
In Vlaanderen draagt ze ook den naam van Bamispruim en Arteeze of

Alteeze. Voor uitleg van Barnis, z. Bamisbloen.

—Bal, z. Kanon —

.

Balbararoos, v. — Te Opwijck. — Elders ook Balroos geheeten. De vl.

naam is Sneeuwbal. Viburnum Opulus L., var. sterile ; fr. Viorne Obier,

var. stérile, ook Boule-de-neige. — Z. ook Sneeuwbal en Balroos.

Balkgers, o. — Te Brecht. — Z. Balkgras.

Balkgras, o. — Te Poppel. — Holcus lanatus L.: fr. Houlque laineuse.

— Eene grassoort, elders ook Wolgras genaamd, die geerne op de balken of

belken d. i. op de braaklanden groeit.

Ballefleur, m. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Woumen. —
Z. Bellefleur.

— Ballekens, z. Kaas —
,
Sneeuw — .

Ballekenshout, o. — Te Asper en omstr. (Uitspr. :
— heit.) — Sympho-

ricarpus racemosus Mich.; fr. Symphorine d grappes. — De vruchten van

dit struikgewas hebben den vorm van witte ballekens. — Z. ook Schieter-

kens, Sneeuwballekens, Eike(n)s, Poefkens, enz.

— Ballen, z. Sneeuw —

.

Balroos, v. — Deze naam beduidt twee verscheidene planten, volgens de

plaatsen waar hij in gebruik is.

1° Te Aarschot, Bierbeek, Bornhem, Brecht, Deynze, Esschen, Exaarde,

Gheel, Herent, Houtvenne, Leuven, Lichtaart, Mechelen, Oost-Roosbeke,

Oostham, Rethy, Tremeloo, Turnhout, Vosselaar, Wackerzeel, Werchter,

Wesemaal, is hij synoniem van Sneeuwbal. Viburnum Opulus L., var.

sterile; fr. Viorne Obier, var. stérile, ook Boule-de-neige. — De bloem

gelijkt min oof meer aan eene roos en vormt eenen bal.

3
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2° Te O.-L.-V.-Thielt en Oplinter, heeft hij dezelfde bet. als Pioenroos.

Paeonia officinalis L.; fr. Pivoine officinale; Pivoine commune. — De

bloem gelijkt aan eene roos en vormt eenen bal, vóór dat zij open is.

Balsem, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Balsamita suaveolens Pers.

(= Tanacetum Balsamita L.)*, fr. Balsamite a odeur suave, ook Grand

Baume en Menthe-Coq. — Alzoo genoemd naar den lat. naam der plant

en misschien ook wel om haren goeden reuk.

— Balsem, z. Kathelijxe —

.

Balsemblaren, o. mv. — Te Dieghem, Mechelen-a/M., Veerle. — Het-

zelfde als Balsem.

Balsemboom, m. — TeExaarde, Saffelare, S‘-Truiden. — Popidus balsa-

mifera L.; fr. Peuplier Baumier. — De knoppen dezes booms zijn met

eene lijmachtige en balsemgeurige stof overdekt.

Balzamien, v.— Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Leuven, Opwijck,

Vilvoorde, Wilder, Wormhoudt. — Balsemijn, Springkruid. Balsamine

hortensis Desp.; fr.

Balsamine desjar-

dins of alleenlijk

Balsamine

;

eng

.

Balsam; d. Balsa-

mine; it., sp. en

port. Balsamina.

Balzemin,v.— Te

Turnhout en omstr.

— Hetzelfde als

Balzamien.

Bamesappel, m.

— Te Turnhout en

omstr. — Soort van

Appel die in ’t begin

van October rijp is.

— Barnes, voor

Bamis : verkorting

voor S l Bavo’smis,

d. i. de l s,e October.

Bamisbloem
, v.

— Te Leest (prov.

Antwerpen). — As-

ter dumOSUS L.: fr;
MusaEnseU.
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Aster des buissons. — Eene soort van Sterrebloem. — Voor Bamis, z.

Bamesappel.

Banaanboom, Banaan, m. — Te Brussel en omstr. — Musa Ensete

Gmel.; fr. Bananier Ens'ete; vuig. Ensèle. — (Fig. bl. 34.)

Barbelle(n)tronk, m. — Te Ylamertinghe en omstr. — Eene var. van den

Hazelnotenboom. Corylus Avellana L.; fr. Coudrier Aveline, vuig. Noi-

setier. — ld. als Baarnotenboom. — Tronk bet., in Vlaanderen, een

struik takken die opgroeien uit een wortelblok of uit den kop van een

afgeknotten boom; fr. cépée , trochee. (Kruidw. bl. 131).

Barberis, v. — Te Heverlé. — Barberisse, Berberisse, Zuurdoorn. Ber-

beris vulgaris L.; fr. Vinetier commun, vuig. Êpine-Vinette; d. Sauer-

dorn, Essigdorn. — (Fig.)

Baronnen, m. mv. — Te Meldert. — Gemeene Bol-

derik; fluweelachtige violetkleurige korenbloem. Agro-

stemrna Githago L. (= Lychnis Githago Lmk ;
fr.

Agrostemme Niette

;

vuig. Niette des blés.

— (Fig.)

Barons, m. mv. —
Bet., te Nieuwerkerke,

eene var. van Aardap-

pel, rood van kleur en

aldaar zoo genoemd om-

dat zij er door eenen

baron werd ingebracht.

Berberis vulgaris. Agrostemma Githago.

Bast, m. en v. — Bet., te Wetteren, het uiterlijke deel dei* schors (fr.
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écorce), bijzonder als de oppervlakte ervan glad en elfen is. — Voor de

andere beteekenissen van

dit w. z. Alg. VI. Idio.

Bastekraud, z. Berst-

kruid.

Baze (n), v. mv. — Op

sommige plaatsen wordt

het w. Beziën alzoo uit-

gesproken.

—Bazen, z. Ivlakke— ,

Kloekke —
,

Krake —
,

Krakke —
,

Krauke —

,

Krokke—

.

Beddepisbloem, v. —
Te Asper en omstr. —
Men zegt ook Pisbloem.

— Taraxacum officinale

Weber (= Taraxacum

Dens-leonis Desf.); fr.

Pissenlit officinal

;

vuig.

Pissenlit. — De vl. en de

fr. naam deze plant duidt

hare pisafzettende eigenschap aan.

Beddepisser, m. — Te gits, Mariakerke (West-Vl.), Poperinghe. — Het-

zelfde als Beddepisbloem.

— Bedstroo, z. O.-L.-V. —
Bedvaren, v. — Te Hoogstraten en omstr. — Hetzelfde als Arends-

varen. — Men gebruikt het gebladerte (fr. la fronde) dezer plant om
matrassen (bedden

)

op te vullen.

Beelk, m. — Te Coolscamp. — Eene verb. van het vl. Berk : de r veran-

dert gemakkelijk in/, vandaar Belk en met verlenging Beelk. Elders zegt

men Bilk, Beilk, enz. Z. Berk.

Beemdbloem, v. — Te Duffel. — Elders ook Weidekers en Koekoeksbloem

genaamd. Cardamine pratensis L.; fr. Cardamine des prés. — Bloem

die bijna alleen in de beemden gevonden wordt.

Béeren, m. mv. — Te Nieuwerkerke. — Eene aardappelsoort, zeer dik,

van slechte hoedanigheid en alleenlijk tot voeder van het vee bestemd.

Beerenklauw, m. — Z. Berenklauw.

Beerenoor, o. — Z. Berenoor.

Taraxacum officinale.

a, b, enz. Verschillige deelen van bloem en vrucht.
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Beere(n)taan, m. mv. — Z. Beere(n)tand.

Beere(n)tand, m.; voor ’t mv. zegt men Beere(n)taan, op de volgende

plaatsen : Berg, Bloir, Eist, Freeren, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. —
Eene zwartkleurige soort van schimmelplant of kampernoelje, die zich bij-

zonder op de jonge graantjes der korenaren vormt en min of meer den

vorm van eenen beerentand (fr. dent de verrat) heeft. Deze kleine kamper-

Verscheidene staten van Claviceps purpurea Tul. — a, Eivormige stijlkiemkorreltjes

(siylosporen), die de eerste te voorschijn komen; — 6, afgezonderde kiemkorreltjes

;

— c, dezelfde, zich ontwikkelende; — d, beerentand (sclcrotium), die zeven rond-
hoofdige stromas voortbrengt

;
e, in lengte doorgesneden hoofd van eenen stroma,

omgeven met witkleurige sporenhulsels (peritheciën ) ; — ƒ, draadvormige sporen of
kiemkorreltjes (zeer vergroot), die uit de sporenhulsels getrokken zijn.

noelje is gewonelijk kromvormig en gelijkt alzoo niet slecht op de oogtan-

den (fr. dents canines) van eenen beer. Op andere plaatsen wordt hij ook

Wolventand genoemd —Claviceps purpurea Tul.; fr. Ergot du seigle, enz.

— (Fig.) — Z. ook Wolventand.

Beerlook, o. — Te Assche en omstr. — Allium ursinum L.; fr. Ail des

ours. — Eene soort van wild Look, dat gewonelijk in de moerasachtige of

vochtige plaatsen der bosschen groeit.

Beersjen. — Te Meersen (Holl.-Limburg). — Verb. van Biezen. — Juncus,

in ’t algemeen; fr. Jonc.

Beeste(n)wortel, v.— Te Lokeren en omstr.— Eene Wortel (fr. Carotte)

van slechte hoedanigheid die alleenlijk tot voeder der beesten dient.

Beet, v. — Te Antwerpen, Bierbeek, Brecht, Brugge en omstr., Brussel en

omstr., Esschen, Leuven, Lichtaart, Looz, Moll, Neer-IJssche, Oost-Roosbeke,

Oostham (uitspr. Bieët), Rethy, Thourout, Turnhout, Vilvoorde, Wetteren.

— Hetzelfde als Beetwortel, Kroot, Karoot, enz. Bèta vulgaris L. var. rapa-

cea; fr. Betterave ; eng. Beet; d. Rothe Riibe; port. Beterraba.

—Beet, v. (scherpl. eej. — Z. Koei— , Peerden— , Suiker—, Wegen—.
— Beet, m. (zachtl. ee). — Z. Duivels— .

Beetpee, v. — Te Esschen, Moll, Turnhout. — Dezelfde bet. als Beet.
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Beetraap, enz. — Z. Bètrape, Beterave, enz.

— Beez’hut, z. Steke —

.

Begonia, m. — Verscheidene soorten dezer uitheemsche plant worden

hier ter lande gekweekt en ’t volk noemt ze met hunnen algemeenen lat.

naam : Begonia L. — De meest verspreide soort is de Begonia rex Putz.,

met groote, hartvormige, geschakeerde bladeren en die veel, in de woon-

kamers, tot venstersieraad gebruikt wordt. — (Fig.)

—Begijn, z. Naakte —

.

Begijne(n)kappen, v. mv. — Te Huldenberg. — Elders ook Moniks-

kappen, Paterskappen, enz., genoemd. Aconitum Napellus L.; fr. Aco-

nit Napel. — (Fig.) — De vorm der bloem gelijkt op de kappen (fr. capuce,

capuchon) der begijnen, der monikken, enz.

— Beiën, z. Aard — ,
Klokke —

.

—Beiër; — Beiërs, z. Aal —
,
Brom —

,
Klokke —

,
Steke —

.

Beierstruik, m. — Bet., te S*-Laurens, den Aalbeziestruik in ’t alge-

meen; Ribes L.; fr. Groseillier.

Beilk; Beilkenboom, m. — Te Kortrijk en omstr. — Hetzelfde als

Beelk, Berk.

Beitjeshout, o. — (Uitspr. Beüjesheit). — Te Asperen omstr. — Dezelfde

bet. als Ballekenshout. — Beitje, vklw. van Bei (fr. baie) : om den vorm

der vrucht.

Be(i)tterave, v. — (Uitspr. Be(i)tteraove). — Te Gent en omstr. —
Hetzelfde als Beet. — Eene verb. van den fr. naam Betterave.
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Beitterauwe, v. — Te Sottegem en omstr. — Z. ’t voorgaande w.

— Beize(n), z. Bes —
,
Jere —

,
Ivrake —

,
Lester —

,
Zee —

.

—Bekken, z. Ooievaars —

.

— Bel, z. Snotte —

.

Belboom, m. — Te Meersen (Holl. -Limburg). — Verb. van Berkboom. Z.

Belkenboom.

Belfort, o. — Te Gent. — Campanula pyramidalis L.
;
fr. Campamde

pyramidale. — « De plant wordt hoog en draagt vele klokken (bloemen),

zoo dat zij aan een belfort gelijkt. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Belkenboom, m. — Te Mechelen-a/M. — Verb. van Berkenboom. —
Z. Beelk en Beilkenboom.

Belladona, v. — Te Leuven,

Turnhout, enz. — Deze naam

wordt somtijds gehoord bij ’t

volk. Dit üaliaansc/i woord

is ook door Linneus gebezigd

geworden om den lat. naam

der plant te vormen : Atropa

Belladona L.; fr. Atrope

Belladone; vuig. Belladone.

— (Fig.) — De italiaansche

damen (dona) gebruiken de

vrucht om zich op te schikken,

zich schoon (bella) te maken.

Bel(le)-de-jour, v. — Voor

’t meerv. zegt men : Bel(les)-

de-joure (op zijn fransch uit-

gespr.) en op sommige plaat-

sen : Bel(les)-de-jours'

.

—
Verbastering van den fr. volksn. der plant = Belle-de-jour ; Convolvulus

tricolor L.; fr. Liseron tricolore; vl. Drijkleurige Winde.

Bellefleur, m. : mv. Bellefleure(n) .
— Soort van Appel, in ’t fr. Belle-

fleur geheeten. — Z. ook Ballefleur, Bellefleuring ,
enz. — Het woord

Bellefleur wordt bijzonder in de prov. Limburg gebruikt.

Bellefleuring, m.— Te Bierbeek, Nieuwerkerke, Reeth, enz. — Te Leuven

zegt men Bellefleiring . — Hetzelfde als Bellefleur.

Bellefleurkes, vklw., o. mv. — Te Lokeren en omstr. — Z. Bellefleur.

Bellefleurs’, m. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Z. Bellefleur.

Bellefluire, m. — Te Neer-Ussche. — Z. Bellefleur.
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Belleke(n)s, vklw., o. mv. — Deze naam beduidt twee verschillige

planten, volgens de plaatsen waar hij gebruikt wordt

:

1° Te Lokeren en omstr. heet men alzoo de Gemeene Akelei, die er ook

den naam van Klokskens draagt; Aquilegia vulgaris L.; fr. Ancolie com-

mune; vuig. Ancolie.

2° Te Brussel, Exaarde (soms ook te Lokeren), Mali en omstr., Oost-

Roosbeke, Saffelare en Turnhout beduidt deze naam den Fuchsia L., in ’t

algemeen genomen, zonder onderscheid van soorten; fr. Fuchsia.

Deze planten worden alzoo genoemd omdat de vorm der bloem aan eene

kleine bel (belleken of kloksken) gelijkt.

— Bellekens, z. Witte —

.

Belleke(n)sbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare, enz. — Hetzelfde als

Belleke(n)s.

— Bellen, z. Sneeuw —

.

Beljamin, v. — Te Esschen (grenzen). — Z. Balzamien.

Belzamiene, v.— Te Gent en omstr., Lokeren.— Hetzelfde als Balzamien.

Belzaminne, v. — Te

Bailleul, Berthen, Me-

teren, Poperinghe, S‘-

Jans-Cappel
,

Vleteren.

— Hetzelfde als Bal-

zamien.

Belzamintje,o.,vklw.

— Te Oost-Roosbeke.

— Hetzelfde als Bal-

zamien.

Belzemien, v. — Te

Oostham en omstr. —
Hetzelfde als Balzamien.

Benjamien, v. — Te

Brecht,Brussel,D’Worp,

Gheel , Hoogstraten

,

Leuven, Lichtaart, Op-

wijck, Reeth. — Het-

zelfde als Balzamien.

Benjamin, v. — Te

Turnhout en omstr. Men

zegt er ook Balzemin. — Hetzelfde als Balzamien.

Berberisse, v. — Te Hoogstraten en omstr. — Hetzelfde als Barberis.
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—Beren, z. Aals — ,
Mol — , Ol —

,
Roode-S^Jans —

,
Wol —

, Zwarte-

S 1-Jans —

.

Berenklauw, m. — Beteekent : 1° Te Exaarde, Saffelare, de Kamperfoelie

of Geiteblad. Lonicera Caprifotium L.; fr. Chèvrefeuille des jardim.—
De bloemen, zoo als zij op de plant geschikt zijn, gelijken aan eenen klauw.

2° Te ’S Hertogenbosch bediedt dit woord den Wolfsklauw, ook Slan-

genmos genaamd. Lycopodium clavatum L.; fr. Lycopode en massue

;

vuig. Lycopode.— (Fig. bl. 40.) — De plant is ruig en harig als een Bevenpoot

of Klauw.

Berenoor, o. — Te Gent en omstr. — Soort van Sleutelbloem. Primula

Auricula L.; fr. Primevère Auricule, ook Oreille d’ours geheeten. — Het

blad dezer plant is ruig en oorvormig (gelijkt op het oor van zekere dieren).

— Het lat. Auricula is het vklw. van Auris, dat insgelijks oor beteekent.

Bergamot', v. — Eene fijne soort van Peer, in ’t fr. Bergamotte

geheeten. Deze naam wordt op vele plaatsen gebruikt.

Bergemot’, v. — Hetzelfde als Bergamot’. — De vorm Bergemot’ wordt

bijzonder in belg. en fr. Vlaanderen gebruikt.

Bergroos, v. — Te Assche en omstr. — Struikgewas dat men elders

ook Alproos en Rhododendron noemt. Rhododendron DC.; fr. Rosage. —
Men schrijft ook Rhododendrum. — Z. ook Alproos.

Bergvreugd, v. — Te Assche en omstr. — Inlandsche plant, die op

andere plaatsen ook Orego genoemd wordt. Origanum vulgare L. ;
fr.

Origan commun. — Bergvreugd, is de letterlijke overzetting van ’t lat.

Origanum, dat op zijne beurt van ’t grieksch afkomt : opoe; = berg en

Yavo<; = vreugd.

Berk, m. — Het getal der gemeenten, waar deze naam gebezigd wordt,,

is zoo groot, dat het onnoodig is ze hier op

te noemen. Overigens, Berk

naam; soms zegt men ook

— Betida alba L.
;

fr. B
eng. Birch; d. Birke; it.

Abedul; port. Betula. — (Ff

Berke(n)boom, m. — Het-

zelfde als Berk.

Bernagie, v. — Te Gent. —
Plant die in ’t vl. Bornagie en

ook Borragie genoemd wordt.

— Borrago officinalis L.;

fr. Bourrache officinale of

alleenlijk Bourrache.
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Bêrre(n), v. mv. — Het enkelv. wordt geenszins gebruikt. — Heeft

dezelfde bet. als bes of bezie; fr. baie en wordt bijzonder gebruikt om de

vrucht van de Haver-essche (fr. Sorbier) aan te duiden. — Te Mali, Neder-

heim, Sluizen, Tongeren, enz. — Soms zegt men ook Lijsterbêrrefn.) —
Bêrre(n) is waarschijnlijk eene samentrekking van het mv. Beieren, van

Bei — Bes.

—Bêrre(n), z. Lijster —

.

Berstbeze, v. — Te Vollezeele. — De vrucht van de Haver-essche. Sorbus

aucuparia L.: fr. Sorbier

des oiseleurs. Deze vrucht

heeft den naam van vergiftig

te zijn, van te doen bersten

of sterven.

Berstkruid, o. — Te Wom-
mersom. — Insgelijks te Berg,

Bloir, Eist, Ketzingen, Mali,

Nederheim, Sluizen : in deze

laatste gemeenten is de

uitspr. bastekraud (van bar-

sten = bersten, fr. crever

en kraud = kruid). Alzoo

genaamd, omdat deze plant

vergiftig is: van daar ook

haar fr. volksnaam : Crève-

chiens. — Solanum nigrum

L.; fr. Morel!e noire of

alleenlijk Morelle. — (Fig.)

Te Mali, Sluizen, enz.,

wordt het woord Baste-

kraud ook gebezigd om de Bryonia dioïca Jacq. te beduiden; fr. Bryone

dioïque. — (Fig. bl. 43.) — Deze plant, die ook Witte Wijngaard heet, wordt

als vergiftig aanzien, ten minste hare roode vruchten.

Bes, v. — Dezelfde bet. als Bezie; fr. baie.

Solanum nigrum.

—Bes, z. Aal —
,
Goor —

.

Besbeize(n), v. mv. — Verb. van Berstbezen. — Te Neer-IJssche en

omstr. — Dezelfde bet. en dezelfde uitleg als voor Berstkruid. Solanum

nigrum L.
;

fr. Morelle noire. — (Fig.)

Beschelmsel, o. — Te Lokeren en omstr. — Algemeene naam om de ver-

scheidene soorten van Schimmel te beduiden; fr. Moisissure .— (Fig. bl. 43.)
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Bryonia dioïca.

Schimmel die de ziekte van den Wijnstok
veroorzaakt (Oïdium).

Beschemmelsel, o. — Te Gent, Laarne en omstr. — Dezelfde zin als

Beschelmsel. Men zegt er soms ook Schemmelsel. — (Fig.)

Beschimmelsel, o. — Te Oost-Roosbeke. — Z. Beschelmsel.

Beslauweren, o. w. — Z. Besluieren.

Besluieren, o. w. — Uitspr. Beslauweren. — Te Mali, Nederheim,



Sluizen en omstr. — Verwelken, verslensen, van planten en bloemen

sprekende; fr. seflétrir.

Bessemhei, v. — Te Hoogstraten, Boisschot en omstr. — De gewone

Heide. Calluna vulgaris Salisb.; fr. Callune commune; vuig. Bruyère.

— Ze dient om Bezems of Bessems te maken.

Bessemhout, o. — In ’t zuidelijk gedeelte van Belg.-Limburg. — Men

noemt alzoo het Berkenhout dat men op vorm van struiken of hakhout

groeien laat; z. Berk. — De takjes dienen om Bezems of Bessems te

vervaardigen.

Bessemstruik, m. — Lokeren en omstr. — Hetzelfde als Brem, Ginst.

Sarothamnus scoparius Koch; fr. Sarothamne d balais; vuig. Genet d

balais. Wordt soms gebruikt om Bezems of Bessems te maken.

Bessen, v. mv. — Z. Bes.

—Bessen, z. Klap —
, Kruis —,

Steke — ,
Zwarte-Aal —

.

Bêstebezen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Verb. van Berstebezen.

Voor uitleg z. Berstreze en Berstkruid. — Solanum nigrum L.; fr.

Morelle noire; Morelle; fr. volksn. Crève-chiens. — (Fig. bl. 43.) —
Elders wordt het w. Berstebezen ook gebruikt voor verscheidene planten

die roode beziën dragen : z. Berstbeze, Berstkruid, enz.

Bêstebeziehout, o. (llitspr. — beziesheit.J — Asper en omstr. — Het-

zelfde als Honzenhout. Rhamnus Frangula L.
;
fr. Nerprun Bourdaine;

vuig. Bourdaine.

Bêsteknopkes, o. mv. (Uitspr. — kneupkes.) — Te Turnhout en omstr.

— Verb. van Bersteknopkens. Voor uitleg, z. Berstkruid. — De vruchten

van den Rhamnus Frangula L.; fr. Nerprun Bourdaine; vuig. Bour-

daine.— Dezelfde plant wordt er ook Onzenhout genaamd.

Bêsteknopkeshout, o. — (Voor uitspr. en uitleg, z. Bêste-

knopkes.) — Te Turnhout en omstr. —Rhamnus Frangula

L.; Nerprun Bourdaine ; vuig. Bourdaine.

Bêstembezie, v. — Te Nieuwerkerke en omstr. — Het-

zelfde als Berstkruid, in den zin van Solanum nigrum

L. — Z. Berstkruid.

— Béte, z. Duivels —
, Duvels —

.

Bétenatel, v. — Verb. van Bijte-Netel : netel die bijt,

die steekt of brandt. — Te Bailleul, Berthen, Meteren,

S‘-Jans-Cappel, Vleteren. — Dit w. beduidt in ’t algemeen de

brandende Netels; dus twee soorten : de Urtica dioïca L.; BrandhaaT (der

fr. Ortie dioïque (groote Brandnetel) en de Urtica urens Netels), met een
. _ .... brandend vocht

L.; fr. Ortie brulante (kleine Brandnetel). — (Fig.) vervuld.
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Béterave, v. — Verb. van ’t fr. Betterave of van ’t vl. Beetraap, Beete-

rape. — Te Reeth en omstr. — Beetwortel. Bèta vulgaris L., var. rapacea

(Bèta rapa Dmrt); fr. Betterave; eng. Beet; d. Rothe Rübe; port.

Beterraba.

Bètrape, v. — Verb. van Beetraap, Beetrape. — Te Clercken, Dixmuide,

Eessen, Woumen, Zarren. — Hetzelfde als Béterave.

Betteraaf, v. — Te Lokeren en omstr. — Z. Béterave.

Betterape, v. — Voor uitleg en bet. z. Béterave. — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, Poperinghe, SLJans-Cappel, Vlamertinghe, Vleteren.

Betterave, v. — Te Wetteren, Wormhoudt en omstr. — Z. Béterave.

Betteroof, v. — Te Aalst, Nieuwerkerken en omstr. — Z. Béterave.

Betterweuttelen, v. mv. — Z. Bitterwortelen.

Betterwortelen, v. mv. — Verb. van Bitter — .
— Te Brussel, D’Worp.

— Z. Bitterwortelen.

Betunia, m.; in ’t mv. Betunias’

.

— Te Dixmuide en omstr., Lokeren.

— Verb. van Petunia; z. dit w.

Beu(h)eum, m. — Z. Boom.

Beuk, m. — Te Dixmuide, Gulpen, Meersen, Poperinghe, Turnhout en

Fagus sylvatica.

a, Tak met bladeren en bloemen; — b, jonge plant; — c, blad; — d, mannelijke
bloem; — e, afgezonderde meeldraad; — ƒ, geopende vrucht; — g, beuknoot;
— h, doorgesnedene beuknoot.
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omstr. — Fagus sylvatica L.; fr. Hêtre des forêts; vuig. Hêtre; eng.

Beech; d. Buche; it. Faggio

;

sp. Haya; port. Faia. — (Fig. bl. 4o.)

Beukenboom, m. — Te Brugge, Thourout, Wormhoudt en omstr. — Het-

zelfde als Beuk.

Beunt, z. Bunt.

— Beurs, z. Judas —

.

Beurs -van -Judas, v. — Te Opwijck. — Vingerhoedkruid. Digitalis

purperea L.; fr. Digitale pourprée. — Z. ook Judasbeurs.

Beurzekenskruid, o. — Beteekent : 1° de Herderstasch ;
ook Taschkens-

kruid en Beurskenskruid genaamd. Capsella Bursa-Pastoris Mönch: fr.

Bourse-d-pasteur. — Te Brecht, Massemen, Westrem. — Alzoo genoemd

naar den vorm der vruchtjes.

2° De inlandsche of wilde soorten van Rhinanthus : de R. major

Ehrh. en de R. minor Ehrh.; fr. Rhinanthe majeur en R. mineur. —
Elders worden deze planten Ratels, Ratelen, Meerschratels, enz., genoemd.

— De naam van Beurzekenskruid heeft zijne rede van zijn in den vorm

der wijde zaadhulzen. — Z. ook Borzekenskruid.

— Beust, z. Bezie —

.

Beuterbloem(e), v. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Poperinghe, Sl-Jans-

Cappel, Vlamertinghe, Vleteren. — Hetzelfde als Boterbloem.

Beuterblomme, v.—Te Brugge en omstr., Clercken, Dixmuide, Eessen, Oost-

Roosbeke, Thourout, Wercken, Woumen, Zarren. — Hetzelfde als Boterbloem.

Bevende-Minne, v. — Te Exaarde, Saffelare en omstr. — Astrantia major

L.; fr. Astrance d grandes fleurs; vl. Sterrekruid. — De bloemen, boven

een kraagje rijzende, zijn zeer beweegbaar en zien er als bevende uit.

Bevennellekens, o. mv. — (Uitspr. Bijvenellekes.) — Te Huldenberg,

Leuven en omstr. — Briza media L.; fr. Brize intermédiaire; vuig.

Amourette; vl. Siddergras, Trilgras. — Nel, Nelle, Nelleken, vrouwen-

naam verkort van Petronella (Alg. Vl. Idio.), die op zekere plaatsen

zooveel beteekent als tooneelpop (fr. marionnette)

.

De halmpjes van dit lief

grasplantje zijn bijna altijd in beweging of aan ’t beven.

Beverkens, o. mv. — Te Perck, Vilvoorde, Vollezeele. — Z. Beven-

Nellekens.

Bevernellekens, o mv. — Te Berthem, Steenockerzeel. — Z. Beven-

nellekens.

— Beze, z. — Beze(n).

Bezeke(n)s, z. Borst — , Bosch — , Brem — ,
Doore — ,

Eer —
,
Goor —

,

Jenever — ,
Roo —

,
Roode —

,
Snotte —

,
Witte — , Zwarte —

.

Bezeke(n)sbos, m. — Te Lichtaart en omstr. — Ribes L. in ’t algemeen;
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fr. Groseillier

;

vl. Aalbeziestruik; eng. Grooseberry-bush. — Bos heeft

hier dezelfde bet. als struik (fr. touffe).

— Bezeleer, z. Bloem — , Pikke — , Roe — ,
Stekel — ,

Wijn —

.

— Bezem, z. Gouden —

.

Bezemhei(de), z. Bessemhei(de).

Bezemrijs, o. (Uitspr. Bessemrijs.) — Te O.-L.-V.-Thielt. — Hetzelfde als

Bessemhout. — Een rijs is eene dunne tak of twijg. Van daar ook erwtrijs

= takken die men in den grond steekt en waaraan de erwten opklimmen.

— Beze(n), z. Aal—, Alle —
,
Berst — , Beste — ,

Bosch —
, Braam —

,

Brandewijn —
,
Breem — , Brem — , Broem — ,

Brom —
,
Doorn —

,
Ed —

,

Eer —
,
Ee(r)ds — , Eir —

,
El —

,
Er — , Erre —

,
Eulle —

, Fliere —

,

Glaaskens —
,
Haag—, Hage — ,

Hane —
,
Hinne —

,
Jar —

,
Jed — , Jer—

,

Jenever —
,
Klokke —

,
Kornelle — ,

Krake — , Liester —
, Meegde —

,

Moer — ,
Moere — , Mure — , Neülle —

,
Oïle —

,
Over-zee —

,
Pikke —

,

Roe — , Roei-S
1-Jans —

,
Roode-S1-Jans —

,
S1-Jans — , Sleem — ,

Sleeuw —

,

Spik — ,
Spikke —

,
Steke — , Stekel —

, Steker —
,
Treulle —

,
Uile —

,

Verkens— , Vlier—, Waal — ,
Witte-S1-Jans— , Wut — , Zee — ,

Zeem —

,

Zw arte-S1-Jans — , Zwette-S 1-Jans—

.

— Bezen, z. ook — Bezie.

— Bezie, z. Ard — , Bestem — , Bosch — , Brem — ,
Eerd —

, Er — , Et—

,

Jenever— , Jer — ,
Olle—

,

Roo — , Roode-troppele — ,
Roo(i)e —

,
Stekel

—
, Zwarte — ,

Zwarte-troppele —

.

Beziebeust, m. — Verb. van Bezie-bos. — Bos = struik; fr. touffe. —
Te Oostham en omstr. — Hetzelfde als Bezekensbos; z. dit w.

Bezieboom, m. — Te Antwerpen en omstr. — Hetzelfde als Bezekensbos.

Beziebos, m. — Te Esschen en omstr. — Hetzelfde als Bezekensbos.

Bezielaar, m. — Te Exaarde, Saftelare. — Dit woord bet. slechts arbuste

of arbre a baies. Dien naam alléén gebruikende, beduidt het volk daardoor

den Ribes rubrum L.; fr. Groseillier rouge; vl. Roode Aalbeziestruik.

— Bezielaar, z. Jenever <—
,
Stekel —

.

— Bezielaarboom, z. Jenever—

.

— Beziënbosch, z. Aar —

.

Beziestruik, m. — Te Hoogstraten en omstr. — Te Rokeren zegt men

Bezestruik. — Hetzelfde als Bezekensbos.

Bibbelhiindche, o. (Uitspr. — hendtje .)
— Te Tongeren en omstr. —

Bibbelen = beven, trillen; handche — vklw. van hand; in plaats van

handje. — In ’t zuiden van Belg.-Limburg vindt men dikwijls den duit-

schen umlaut a, bijzonder in de vklw. — Deze naam duidt dus eene plant

aan die in de hand beeft of bibbelt. Voor verderen uitleg Z. Bevennellekens.
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Bibberkens, o. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt, Wesemaal. — Voor bet. en

uitleg z. Bevennellekens, Beverkens, Bibbelhandche. — Bibberen is een

frequentatief van beven.

Bieët, z. Beet.

Biehuizeke(n)s, o. mv. — Te Asper en omstr. — Muscari botryoïdes

Mill.; fr. Muscari Faux-Botryde. -£ Soms geeft men ook denzelfden naam

nan de gekweekte soorten : Muscari racemosum Mill.; fr. M. d grappes

en M. comosum Mill.; fr. M. d toupet. — De bloemtros gelijkt aan eene

honigraat : van daar de naam van Biehuizeke(n)s.

Biek, m. — Te Aalst, Leuven, Nieuwerkerke. — Hetzelfde als Beuk.

Biekenoot, v. — Te Lokeren en omstr. — Men zegt er ook Bukenoot. —
Vrucht van den Beuk of Beukeboom. Z. dit w.

Biekenokken, o. — Te Leuven en omstr. — Vrucht van den Beuk;

z. dit w. — Nokken
,
voor notken; verkort van nootken.

Biekorf, m.; Biekorfje, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Zelfde bet. en uitleg

nis voor Biehuizeke(n)s.

Bierkriek, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Soort van Kriek (fr. Griotte

commune). Wordt te trekken gezet op vaten met bier.

Bies, z. Biezen.

Biesbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Iris Xyphioïdes Ehrh.; fr.

Iris Faux-Glaive. — Het kruid gelijkt aan Biezen. Eene gekweekte

plant.

Biesem, v. — Te O.-L.-V.-Thielt en in gansch het zuidelijk gedeelte van

Belg.-Limburg. — Beduidt verscheidene soorten van Biezen. — Z. Bieze(n).

Bievoet, m. — Te Messelbroeck. — Hetzelfde als Wilde Alsem.

Biezemen, z. Bizzemen.

Biezen, v. mv. — Het enkelv. is Bies of Bieze, volgens de plaatsen. —
Dit woord wordt overal gebruikt om verscheidene soorten van Biezen te

beteekenen, bijzonder de volgende : 1° Juncus conglomeratus L.; fr. Jonc

aggloméré; 2° J. effusus L.; fr. J. épars

;

3° J. glaucus Ehrh.; fr. J. glau-

que; vuig. Jonc des jardiniers

;

4° J. sylvaticus Reich.; fr. J. des bois.

— Z. ook — Biezen.

— Biezen, z. Leuk — Schuur — , Stoel — , Toren — ,
Torre — . Zee —

.

Bij-dage, v. — Te Exaarde, Saffelare — Verkort van Schoone-bij-dage.

Z. dit w.

Bij-nachte, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Verkort van Schoone-bij-

nachte. Z. dit w.

Bijvennelleke(n)s, z. Bevennellekens.

Bilk, m. — Te Asper en omstr. — Verb. van Berk, Z. dit w.
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Binde, v. — Te Alveringhem, Coolscamp, Gits, Ingoyghem, Waarmaarde.

— Verb. van Winde. Z. dit w.

— Birremuilke(n)s, z. Wille —

.

Birtientjes, o. mv. — Te Asper en omstr. — Hetzelfde als Coriopjes.

Bissen. — Te Gulpen. — Z. Biezen.

Bitter —
,
z. ook Better —

.

Bitterave, v. — Te Nederbrakel, Scheldewindeke, Velsique. — Z. Bette-

rave, Béterave.

Bitterouwe, v. — Te Asper en omstr. — Z. Betterave, Béterave.

— Bitterouwe, z. Witte —

.

Bitterpee, v. — Te Antwerpen, Brecht, Esschen, Exaarde, Hoogstraten,

Laarne, Lichtaart, Lokeren, Moll, Neer-IJssche, Nieuwerkerke, O.-L.-V.-

Thielt, Saffelare, Turnhout, Vilvoorde. — Pee voor peen = fr. cavotte en

ook alle onderaardsche puntachtige wortel, fr. racine pivotante ; bitter, om
Hen bitteren smaak. — Hetzelfde als Suikerijwortel.

Bitterpeië, v. — Te Leuven en omstr. — Z. Bitterpee.

Bitterplant, v. — Te Oirbeek. — Z. Bitterpee.

Bitterwortelen
, v. mv. — Te Hever, Huldenberg, Vilvoorde. —

Z. Bitterpee.

Bizzemen, v. mv. — Te Vosselaar. — Vrucht van den Rooden Aalbe-

ziestruik; Ribes rubrum L.; fr. Groseillier rouge. — Z. ook — Bizzemen.

— Bizzemen, Z. Bosch —
,
Brandewijn —

,
Erd —

,
Lester —

, Moer —

,

Roei — , Roode — ,
Zwarte —

.

Blaabloem, v.—Verb. van Blauwbloem.— In gansch het zuidelijk gedeelte

van Belg.-Limburg. — Z. Blauwbloem.

Blaabloemeken, o. — Te Brussel, Nieuwerkerke en omstr. — Z. Blaa-

bloem en Blauwbloem.

Blaablommeken, o. — Te Lokeren en omstr. — ld. als ’t voorgaande w.

Blaa-Klokske(n)s, o. mv. — Verb. van Blauwe klokskens. — Te

Wetteren en omstr. — Algemeene naam van verscheidene soorten van

Campanula L.; fr. Campanule. — Campanula, vklw. van campana =
klok; alzoo genaamd om de AZo&vormige bloemkroon der plant.

Blaa-Klükske(n)s, o. mv. — (Uitspr. — Kleukskes : met den duitschen

Umlaut. Dezen Umlaut vindt men veel in ’t zuiden van Belg.-Limburg.) —
Te Berg, Bloir, Freeren, Genoels-Elderen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — Z. ’t voorgaande 'w.

Blaan, z. Blad.

Blaa-Ou(w)ge(n), z. Blauwe-Oogen.

— Blaars, z. Pappe — .

4
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Blaasboom, m. — Te Exaarde, Saffelare, Turnhout. — Colutea arbores-

cens L.; fr. Baguenaudier Arbuste. — De vrucht van dit gewas (peul) is

blaaswormig.

Blad, o. — Het meerv. van dit woordt verschilt zeer in Belgenland,

volgens de streken. Zie hier eenige van de belangrijkste vormen :

1° Bleur (uitspr. gelijk het fr. leur). — In ’t zuidelijk gedeelte van

Belg.-Limburg.

2° Bier. — In dezelfde streek.

3° Bloiren. — Te Bierbeek, D’Worp, Laarne, Lichtaart, Lokeren,

Neer-IJssche.

4° Blaöieren. — Te Brecht en omstr.

5° Blodere. — Te Brussel en omstr.

6° Blaïm. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Poperinghe, St-Jans-Cappel,

Vleteren.

7° Bladen, Blareh. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke, Thourout,

Wetteren.

— Blad, z. Breed —
,
Dokke — ,

Drij —
,
Duized —

,
Duizend —

,
Duzed —

,

Geiten —
,
Geneze —

,
Peene — . Z. ook — Blaren.

Bladeken, z. Zilver —

.

Bladen, z. Blad.

Bladje-Thee, o. — Te Vlamertinghe en omstr. — Thea Chinensis Sims.

;

fr. Thédela Chine.—{Y\g.)— De gewone Thee.

Blaöieren, z. Blad.

Blaren, z. Blad.

— Blaren, z. Balsem — ,
Breeweegs —

,

Donder— ,
Duizend—

,
Genees — ,

Hensel—

,

Hoeven — ,
Kalver — , Konijn — ,

Lek —

,

Lelie — ,
Lemmekens —

,
Paters—

,
Séne —

,

Straat — ,
Veusche — ,

Weeg — ,
Weg —

,

Wegaards —
,
Wegreet — ,

Wegboom —

,

Wege —
,
Weges —

,
Wevers —

,
Wol —

,

Wolver —
,
Zeen —

,
Zenne —

,
Zokke —

.

Blauwbloem, v.— Te Bautersem, Herent,

Huldenberg, Lubbeek, Merchtem, Oplinter,

Opwijck, St-Joris-Winghe, Steenockerzeel,

Vertrijck, Vilvoorde, Wesemaal. - Centau-

rea Cyanus L.; fr. Centaurée Bluet;vulg.

Bluet, Bleuet; eng. BlueboUle

;

d. Korn-

blume; port. Centaurea.— (Fig.bl. Si.)— De gewone blauwe Koornbloem.
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— Blauwbloem, z. Auvv —

.

Blauw-Druifke(n)s, o. mv. — Te Turnhout en omstr. — Hetzelfde als

Biehuizeke(n)s en Biekorfje. — De

bloemen zijn blauw en de bloeiwijze

gelijkt aan eenen kleinen druiventros.

Blauwen-Regen, m. — Te Exaarde,

Saffelare. — Muscari cömosum Mill.;

fr. Muscari chevelu; M. d toupet. —
De bloemtjes zijn blauw en rondachtig

van vorm gelijk ra/ewdruppelen.

Blauwe-Oogen
, v. mv. ! — (Uitspr.

Blaa-Ou(w)ge.) — In ’t zuidelijk gedeelte

van Belg. -Limburg. — Eene variëteit van

witten Aardappel met blauwe oogen.

Blauwe-Vlas, m.!— (Uitspr. Blaaë vlas.)

— Te Mali, Sluizen en omstr. — Linum Ceniaurea Cyanus.

alpinum Jacq.; fr. Lin des Alpes. — Vlas, met groote blauwe bloemen,

gekweekt als sieraadplant.

Blauw-Koreblom, v. — Te Houtvenne, Turnhout en omstr. — Hetzelfde

als Blauwbloem.

Blauwputjes. o. mv. — Te Esschen, Gheel, Lokeren, Turnhout. —
Hetzelfde als Blauwe-Oogen.

Blauwsel (Het), o. — Te Houtvenne en omstr. — Beteekent de Blauw-

bloemen, aanzien als onkruid : het Blauwsel oorzaakt veel schade dit jaar.

— Blauwsel, z. Koren —

.

Blauwselbloem, v. — Te Veerle en omstr. — Hetzelfde als Blauwbloem.

Blauwselbloemeke(n)s, o. mv. — Te Boisschot en omstr. — Hetzelfde

als Vergeet-mij-niet. — De bloempjes zijn zeer klein en blauwachtig van

kleur.

Blauw-Tros, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Velderwt. — Erwt

met blauwachtige bloem.

— Blazen, z. Poef —

.

Blekboom, m. — Te St-Denijs-Boekel. — ld. als Blekeer.

Blekkelaar, m. — (Uitspr. Blekkelirre.) — Te Asper en omstr. — ld.

als Blekker.

Blekker, m. — Te Asper, De Pinte, Oost-Roosbeke. — Populus

canescens Sm.
;

fr. Peuplier blanchdtre ; vl. Witachtige Populier.— Niet

te vergissen met den Witten Populier of Witboom. Overigens, op vele

plaatsen, maakt ’t volk er geen verschil tusschen.
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Blèr, z. Blad.

Blés. — Te Rethy en omstr. — Eene wilde grassoort elders ook Dravik

genaamd; een onkruid dat tusschen ’t graan groeit. — Bromus secalinus

L. ;
fr. Brome Seigle. — Dezelfde naam wordt soms ook aan den Bromus

mollis L.; fr. B. mou, gegeven.

Bleur, z. Blad.

—Blind, z. Peerde —

.

Blöbloem, v. — Te d’Worp en omstr. — ld. als Blauwbloem.

Bloedig-Zwaard, o. — Te Exaarde, Opwijck, SafFelare. — Gladiolus

communis L.; fr. Glaïeul commun;y\. Gemeene Lischbloem ; Gemeen
Zwaardkruid. — Soms wordt deze naam ook aan den G. Gandavensis

Van Houtte; fr. G. de Gand, gegeven. — De stengel dezer plant, met zijne

reeks roode (bloedkleurachtige) bloemen, gelijkt niet slecht aan een bloedig

zwaard.

Bloeddrop, v. — Te Gent. — Adonis flammeus Jacq.; fr. Adonide

couleur de feu; vl. Vuurroosje. — De roode bloemkroon der plant gelijkt

op eene druppel bloeds (bloeddrop).

Bloedplant, v. — Te Rillaar en omstr. — Voor uitleg en bet. z. Passie-

klaver.

Bloedzijkenhout, o. — Te Berthem, Steenockerzeel, Vollezeele. — ld. als

Honzenhout. — « Op sommige plaatsen meent men dat de koeien bloed

pissen (zijken), wanneer zij de bladeren van dit hout hebben geëten.

Elders meent men dat dit ongeval wordt veroorzaakt, door dat de koe-

wachters de beesten met een stokje van den Rhamnus Frangula hebben

geslagen. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Bloedzijkers, m. mv. — Te Huldenberg. — Z. ’t voorgaande w.

—Bloem, z. Acht-ure(n) —
,
Acht-uur — , Afrikaansche —

,
Allerhei-

ligen —
,
Anthee —

,
Auwblauw —

,
Bak —

,
Beemd —

,
Bellekes —

,

Blaa —
,
Blauw —

,
Blauwsel — ,

Blo —
,
Bos —

,
Boter — , Brem —

,

Dag — ,
Dokke —

,
Donder — , Dood —

,
Doornenkroon —

,
Dries —

,

Eier — ,
Eieren —

,
Elf-ure —

,
Eul —

,
Ezels —

,
Fliere —

, Fransche-

Zonne —
,
Gaa —

,
Genees —

,
Goud —

, Goude —
,
Groote-Boter —

,

Gulden — ,
Hei —

,
Heul —

,
Holhuis —

,
Honderjaar —

, Honderjarige —

,

Honds — ,
Hooge-Pasche —

,
Iegel—

,
Iggel — , Jerusalems — ,

Jesukens —

,

Kamil —
,
Kamille —

,
Kanker —

,
Kasteel —

,
Kauwre —

, Keers —

,

Kerk —
,
Kermis —

,
Kerstmis —

,
Klokke —

,
Klijster — , Koekoek(e) —

,

Koekoeks —
,
Kol —

,
Kolle —

,
Kool — ,

Ivoorn —
,
Koorne —

,
Kore(n) —

,

Korenpaters —
,
Kruidnagel — ,

Kruikskens —
,

Kruiskens —
,
Kwa-

oogen — ,
Kwezels —

,
Lès —

,
Lichtmis —

,
Lisch —

,
Loof —

,
Look —

,



BLO. 53

Luizen—
,
Medecijn—

,
Medekens —

,
Meersch-Boter —

,
Mei —

,
Morgend —

,

Mugge —
,
Naaldekens —

,
Nagel —

,
Netel —

,
Nichel —

,
Noen —

,
Ole —

,

Oranje —
,
Paasch —

,
Palakke —

,
Palm —

,
Pantoffelen —

,
Pasche —

,

Passie—, Patate(n) —
,
Peerde — ,

Perel —
,
Petette(n) —

,
Pinkster—,

Pis —
,
Pisse — , Polka —

,
Porseleine —

,
Potte —

,
Pui —

,
Raap —

,

Rappe —
,
Roode-Kol — , Rooze — ,

Saffraan —
,
Santorie —

,
Schelle —

,

Sinksen —
,
Sint-Antonius —

,
Sinte-Cathariene —

,
Sinte-Cathriene —

,

Sint-Jans —
, Sint-Joris —

,
Sint-Jorishout —

,
Sint-Pieters —

,
Sint-

Seryaas —
,
Sleutel —

,
Sneeuw —

,
Steen —

,
Sterre —

,
Stroo —

,

Strooi —
,
Tandekens —

,
Thee —

,
Trompet —

,
Tros —

,
Twee —

,

Vergoo —
,
Vlam —

,
Vier-ure(n) —

,
Vuur —

,
Water —

,
Water-Boter —

,

Werten —
,
Weulver —

,
Witte-Boter —

,
Zeven-ure(n) —

,
Zonne —

,

Zotinne — .
— Z. ook — Blommen, — Blommekes, — Bloemeke(n)s,

— Blommetjes, — Blomptje, — Bloomke(n)s, — Blummeke(n)s.

Bloemacacia, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Naam uitsluitelijk gegeven

aan den Robinia hispida L.
;

fr. Robinier hispide. — De R. Pseudo-

Acacia; fr. R. Faux-Acacia, heet er Wilde-Acacia.

Bloembezeleer, m. — Te Nederbrakel en omstr. — Ribes sanguineum

Pursh
;

fr. Groseillier sanguin

;

vl. Bloedroode Aalbeziestruik. — Deze

struik draagt schoone roode trosvormige bloemen, maar gewonelijk geene

vruchten (in ons land); van daar zijn naam : Bloembezeleer.

— Bloemeke(n)s, z. Aar —
,
Apen —

, Blaa —
, Blauwsel —

, Bosch —

,

Boter —
, Driesch —

, Gers —
,
Gès —

,
Goud —

, Gras —
, Kassa —

,

Kasteel —
,
Kasteelplein —

,
Koewei —

,
Maria —

, Meersch —
,
Mei —

,

Muize —
,
Paasch —

,
Palm —

,
Perk —

,
Santore —

, Santorie — , Steen —

,

Thee —
, Twelf-ure(n) —

, Vastenavond —
,
Wei —

,
Zoetemeel — .

—
Z. ook — Bloem, — Blommen, — Blommeke(n)s, — Blommetjes, — Blomptje,
— Bloomke(n)s, — Blummeke(n)s.

Bloemerwt, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Lathyrus latifolius L.;

fr. Gesse d larges feuüles

;

vuig. Pois d bouquets. - Eene hofplant met
schoone, groote en niet riekende bloemen. De bloemen van den L. odo-

ratus L.
;

fr. Gesse odorante, vuig. Pois de senteur, zijn welriekend en
kleiner van vorm.

Bloemhulst, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Mahonia aquifolia Nutt.;

fr. Mahonia d feuilles de Houx. Gekweekt struikgewas dat vele

bloemen draagt en bladeren heeft gelijk de Hulst.

Bloemjenever, m.; Bloemjeneverboom, m. — Te Exaarde, Saffelare, —
Hetzelfde als Bloembezeleer.

Bloemkeul, m. — In ’t zuidelijk gedeelte van Belg.-Limburg. — ld. als

Bloemkool.
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Bloemkollen. — Te Oostham en omstr. — ld. als Bloemkool.

Bloemkool, m. (Voor de uitspr. z. Kool.) — Bijna overal in Belgenland,

Holland en Fr.-Vl. — Fr. Chou-fleur.

—Bloemkool, z. Winter —

.

Bloemkorfken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Orobiis vernus L.;

fr. Orobe printanier. — De bloeiende plant gelijkt waarlijk op een korfken

van bloemen.

Bloemtje-bezie-mij-wel, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Zeer fijn bloempje,

elders ook Hoe-langer-hoe-liever geheeten. Z. dit w.

— Bloemtje, z. Mei -, Pasche(n) —

.

Bloem-van-’t water, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Men noemt alzoo de

draadvormige en de microscopische wieren

(fr. Algues) die, in den lentetijd, de stilstaan-

de waters groen doen worden. Elders zegt

men Waterbloem of Bloesem(e). — (Fig.)

Bloesem(e), m. — Te Asper en omstr. —
ld. als ’t voorgaande w.

Bloiren, z. Blad.

— Blomeke(n)s, z. — Blommeke(n)s.

— Blomen, z. — Blommen.

— Blomke(n)s, z. Hemels —
,
Meês —

,

Paasch —

.

Blomkool, m. — Te Antwerpen, Beerst,

Brecht, Brugge, Dixmuide, Eessen, Esschen,

Gent en omstr. , Lichtaart, Lokeren, Neder-
^aodvoymige Wieren (vergroot).

brakel, Oost-Roosbeke, Thourout, Wercken, Woumen, Zarren. — Hetzelfde

als Bloemkool.

Blommeke-vergeet-mij-nie(t), o. — Te Lokeren en omstr. — ld. als

Vergeet-mij-niet.

— Blommeke(n)s, z. Aar —
,
Are —

,
Blaa —

,
Dries —

,
Ei — ,

Gas —

,

Mei —
,
Miz —

,
O.-L.-V. —

,
Rijspap —

,
Sneutel —

,
Snie —

,
Straat — .

—
Z. ook — Blomke(n)s.

—Blommen, z. Beuter —
,
Blauw-Kore —

,
Blouj —

,
Boter —

,
Dobbele-

Kolle —
,
Donder —

,
Frans(ch)e-Zonne —

,
Gaa -

,
Gas —

,
Gau —

,
Gès —

,

Goud — , Gouds — , Groote-Kolle — , Grouw — ,
Haai —

,
Hei — ,

Heul —

,

Honderjaar —
,
Kanker —

,
Kermis —

,
Koekoek —

,
Koekoet —

,
Koïr —

,

Kol —
,
Kolle —

,
Kool —

,
Krauw —

,
Kuiper —

,
Mei —

,
Paarde —

,

Passie —
,
Peerds —

,
Pis —

,
Pisse —

,
Pot —

,
Roei-Kore —

,
Sinkje —

,

Sint-Pieters —
,
Sleutel —

, Sleuter —
,
Stroïe —

,
Stroo — ,

Strooi —

,
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SuiKERiJ —
,
Tobak —

,
Tros —

,
Vergef —

,
Vlier — ,

Wijn —
,
Wille-gouj—

,

Zeek — ,
Zon(n)e — .

— Z. ook — Bloem, — Bloemeke(n)s, — Blommeke(n)s,

— Blommetjes, — Blomptje, — Bloomke(n)s, — Blummeke(n)s,

— Blommetjes, z. Meel —
,
Witte —

.

— Blomptje, z. Poschen —

.

Blooare, z. Blad.

— Bloomke(n)s, z. Eier —

.

Bloomkool, m. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sint-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Bloemkool.

Bloujblomme, v. — Te Asper en omstr. — Hetzelfde als Blauwbloem.

— Blouw, z. Ouw —

.

— Blummeke(n)s, z. Aar —
,
Dries -, Mei —

.

Boeëm, z. Boom.

Boek, m. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — Men zegt ook Boekeboom. —
ld. als Beuk.

Boeké, m. — Te Laarne, Wetteren. — Fagopyrum esculentum Mönch;

fr. Sarrasin comestible

;

vl. Gewone Boekweit. — (Fig. bl. 56.)

Boekeboom, m. — Te Oostham, Oost-Roosbeke, Vlamertinghe. — Het-

zelfde als Boek en Beuk.

Boeketeer, m. — Ter Pinte. — ld. als ’t voorg. w.

Boekent, m. — Te Gheel, Meersen, Vosselaar. — ld. als Boeké.

Boekert, m. — Te Brecht, Esschen, Turnhout. — ld. als ’t voorg. w.

Boeket, m. (Oe wordt kort uitgespr. en et wordt nauwelijks gehoord in

de uitspr.) — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,

Mali, Millen, Nederheim, Oostham, Sluizen, Tongeren. — Hetzelfde als

Boeké. — Boeket is waarschijnlijk eene verb. van ’t waalsche Boukette,

dat dezelfde bet. heeft.

Boekheit, m. — Te Scheldewindeke. — Verb. van ’t vl. Boekweit .
—

Fagopyrum esculentum Mönch; fr. Sarrasin comestible. — (Fig. bl. 56.)

Boekhiet, m. — Te Asper en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Boekienoten, v. mv. — Te Asper, Huise, Ouwegem, Singem. — Vruchten

(noten) van den Beukeboom. Z. Beuk.

Boekneute, v. — Te Thourout en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Boekwaa, m. — Te Bierbeek, Brussel, D’Worp, Neer-IJssche. — Verb.

van Boekweit. — Fagopyrum esculentum Mönch ;
fr. Sarrasin comes-

tible. - (Fig. bl. 56.)

Boekwee, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als ’t voorg. w.

Boekweet, m. — Te Brugge en omstr. — ld. als Boekwaa, Boek-
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Fagopyrum esculentum.

Boekwei, m. — Te Aalst, Antwerpen, Lichtaart, Lokeren, Moll, Nieu-

werkerken, O.-L.-V.-Thielt, Vil-

voorde. — Verb. van Boekweit;

Fagopyrum esculentum Mönch; fr.

Sarrasin comestible. — (Fig.)

— Boekwei, z. Turksche —

.

— Boekweit, z. Turksche —

.

Boekwiet, m. — Te Dixmuide,

Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

Poperinghe, Thourout, Vlamer-

tinghe, West-Cappel, Wilder, Worm-

houdt. — ld. als Boekwei.

Boenderhei, v. — Te Esschen. —
Soort van Heide, die dient om Boen-

ders of kleine bezems te maken.

Erica tetralix L.; fr. Bruyère qua-

ternée. Zij heeft grootere bloemen

dan de gewone Heide, die Calluna

vulgaris Salisb. (Erica vulgaris L.) geheeten wordt.

Boereeneke(n)s, z. Boerinneke(n)s.

Boere(n)kapruin, m. — Te Vilvoorde. — Aconitum Napellus L.; fr.

Aconit Napel; vl. Monniks-

kap, Paterskap, enz. — (Fig.)

— Alzoo genoemd naar den

vorm der bloem.— Kapruin,

kaproen (fr. chaperon) =
eene soort van muts die

eertijds door mannen en

vrouwen gedragen werd.

Boere(n)roos
, v. — Te

Exaarde, Saffelare. — Rosa

centifolia L.; fr. Rosé Cent-

Feuilles. — Schoone en

welriekende roos die veel in

de boerenhoven gekweekt

wordt.

Boere(n)teene(n), m. mv.

— Te Bierbeek, Drongen,

Exaarde, Gent, Laarne,

Aconitum Napellus.

Eene bloem

(natuurlijke grootte).
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Lokeren, Mechelen, Saffelare, Turnhout. — Hetzelfde als Labboonen. —
Deze boonen gelijken min of meer naar dikke teenen of boere(n)teenen.

— Boerke(n), z. wit —

.

Boerinneke(n)s, o. mv. — 1° Te Exaarde, Saffelare. — Zinnia elegans

Jacq.; fr. Zinnia élégant.

2° Te Asper en omstr. — Petunia nyctaginiflora Jus.; fr. Pétunia d

feuilles de Nyetage; Pétunia commun.

Boetelanddoorns, m. mv. —Te Huldenberg en omstr. — Rosa arvensis K
en Rosa canina L.; fr. Rosé des champs

et R. de chien (vuig. Eglantier). — (Fig.)

— Het volk maakt geen onderscheid

tusschen deze twee soorten van Rozen.

Boetuur, v. — In ’t zuidelijk gedeelte

van Belg.-Limburg. — Yerb. van ’t fr.

bouture en dezelfde bet.

Boeveest, v. — Te Cortenbosch. —
— Verscheidene soorten van Bovista

Pers. en Lycoperdon Fr., in ’t fr. gekend

onder den naam van Vesse-de-loup

;

vl.

Wolfsveest. Deze laatste namen zijn de

letterlijke overzetting van ’t grieksche

Lucoperdon.

Boevies, v. — In ’t zuiden van Belg.-

Limburg. — Soms zegt men ook Koevies.

— Id. als Boeveest.

—Boevies, z. Dikke —

.

Bog'gert, m. — Te Lichtaart en omstr.

— Men zegt er ook Boekvoei. — Z. dit

laatste w.

Boïm, z. Boom.

Bok, m. — Te Fxaarde, Saffelare. — Men zegt er ook Bokkenkniid~

Zinspeling op den slechten geur dezer plant. — Chenopodinm foetidum

Lmk.; fr. Ansérine fétide.

Bokboone(n), v. mv. — Te Mali, Sluizen. — Hetzelfde als Labboone(n).

Bokkenboom, m. — Te Coolscamp, Gits. — Hetzelfde als Beuk. — VerK

van Beuke(n)boom.

Bokkenhout, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Hypericum hircinum L.;

fr. Millepertuis d odeur de bonc. — De bladeren stinken gelijk een bok.

Bokke(n)kruid, o. — Te Fxaarde, Safielare. — ld. als Bok.
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Bokwei, m. — Te Rethy en omstr. — ld. als Boekwei.

Bol, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Iegel. — Alzoo genoemd om
den ^o/vormigen kelk der plant ?

Bol, o. — Te Oost-Roosbeke. — Het Bol = de stam (fr. tronc, tigej van

eenen boom of van een boomken. — Z. ook Bool en Bul.

— Bol, z. Kaarde —

.

Bol-Acacia, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Robinia Pseudo-Acacia L.,

var. inermis ; fr. Robinier Eaux- Acacia, var. non épineuse ; vuig.

Acacia-Boule. — Gekweekte boom, die gewonelijk eenen ^o/vormigen

kop draagt.

Bollebaat, m. — Te Wetteren en omstr. — Chenopodium album L.: fr.

Ansérine blanche; vl. Witte Ganzevoet. Een onkruid dat zeer verspreid

is in België.

Bollen, m. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, S‘-Jans-Cappel. —
Variëteit van Aardappel, roodkleurig en rond gelijk een bol.

- Bollen, z. Masten —
,
Paternoster —

,
Snee —

,
Sneeuw — .

Bolleke(n)s, o, mv. — Te Leuven. — Variëteit van Aardappel, die elders

Bollen heet. Z. dit w.
— Bolleke(n)s, z. Witte —

.

Bommelhei(de), v. — Te Neerpelt en omstr. — Verb. van Hommelhei(de)

(zie dit w.) : Heide waarop de /rommelen, bij voorkeur, honig zoeken. —
Men zou nog eene andere uitlegging kunnen geven. Bommelen, o. w.,

bet. in Belg.-Limburg, ergens zoo aanhangen dat men zich beweegt of

gemakkelijk bewegen kan. De bloemen dezer Heisoort zijn veel beweeg-

baarder dan die der gewone Heide, zij bommelen.—Bommelheide= Erica

tetralix L.-. fr. Bruyère quaternée. — ld. als Boenderhei, Hommelhei, enz.

Boogenhout, o. (Uitspr. —haait). — TeLokeren en omstr.— Uitlandsche

boom, die alleen gekend is voor zijn hout dat dient om boogen te maken;

van daar zijn fr. naam : bois d’arc; lat. Morus elastica.

Booghout, o. (Uitspr. Bwoighout.) — In ’t zuid. gedeelte van Belg.-

Limburg. — ld. als ’t voorg. w.

Book, m. — Te Laarne. — Verb. van Beuk; dezelfde bet.

Booknoten, v. mv. — Te Laarne. —Vruchten van den Book; z. ’t voorg. w.

Bool, o. — Te Wetteren en omstr.— Id. als het Bol, en het Bul, woorden

die verkort, en verb. zijn van Bool. — Het deel van eenen boom van aan de

wortels tot aan de kroon; fr. tronc, tige.

Boom, m. — Uitspr. van dit w., in verschillige plaatsen, voor zooveel

men ze verbeelden kan :

1° Beu(h)eum. — Te Laarne, Leuven, Wetteren en omstr.
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2° Boïm .
— Te Aalst en omstr.

3° Boeëm .
— Te Oostham en omstr.

4° Boum . — Te Tongeren en zuid. deel van Belg. -Limburg.

5° Bu(h)eum . — Te Gent, Lokeren en omstr.

6° Bu(h)um ; Buum . — Te Brussel en omstr.

— Boom, z. Aaike —
,
Abrikoes — ,

Abrikoos — , Abrikoze — ,
Acacie —

,

Achtkante(n) —
,
Amaandel — ,

Amandel — ,
Amanele —

,
Appel — , Appe-

lekouwe— , Appelekoze — ,
Appelkoes — , Appelkoure — ,

Appelkouwe —

,

Appelkouze —
, Appelsien(e) —

,
Appelsijne —

,
Apperkoze(n) — ,

Apri-

koze—
,
Aronje -, Azijn,—, Baarnote(n) — ,

Balsem—, Bel — ,Belken —

,

Berke(n) —
, Beuke(n) — , Bezie — ,

Blaas — , Blek — ,
Bloem-Jenever —

,

Boeke —
,
Bokke(n) — , Bordelle(n) — ,

Bosse — , Brood —
, Buke —

,

Busse —
, Ceder —

,
Citroen(e) — , Citroewene —

, Dene — ,
Denne —

,

Djeniver —
,
Doorn — , Drijve — , Druive — , Druve — ,

Eeke — ,
Eike —

,

Eikens —
,
Engelschmans —

, Espen —
,
Essciie(n) — ,

Etkristonjele —

,

Fege — , Fijge — , Fliere(n) —
,
Flikkerkes — , Fruit — , Galnote(n) —

,

Goei-Kastonje —
, Hazelneute(n) —

,
Hazeneute^n) — , Hazelnote(n) —

,

Hazenote(n) — , Ifgroene— , Januver— ,
Jeneivel—, Jenever — ,

Jeneverbe-

ZIELAAR —
, JENIEVER — , JüDAS — , KAARZE — , KAFFE— , KaFFÉ — , KAFFÈ —

,

Kalot — , Kastaje — , Kastagnie — , Kastanie — , Kastanje — , Kastan-

jeleer —
, Kastanne^n) — , Kastoinden —

,
Kastoïne — , Kastonjele —

,

Kastonje(n) —
, Katoen —

, Keirse — , Keize — , Kernolle(n) — ,
Kêse —

,

Kèze — , Kieuze — , Kiêze — , Kiuze(n)— , Klaver — , Koffie — , Konstaje -,

Kornaalde — , Kornelle(n) — , Kornilje —
,
Kornoelje — , Kornolie —

,

Krieke(n) —
, Krikke —

, Kristonjele —
, Kwalster —

, Labrier —

,

Larier —
, Laurier — , Lauwelier — , Lavelier — ,

Levens — , Lijster —

,

Lijsterbeze(n) —
, Linde —

,
Mangel —

, Maste(n) —
, Mei — ,

Melk —

,

Mespel —
, Mispel —

, Nijvel —
, Nokkes —

,
Note(n) —

,
Olijf —

,

Oranje —
, Oreijel — , Oroine — , Pache — , Pachie— , Palm — ,

Palmen —

,

Pame —
, Pare — , Pastoors —

, Pêche(n) —
, Pêchie — , Peersche —

,

Père — , Perkel — , Perrukke(n) —
, Perze(n) —

, Perzie — , Perzik —

,

PÊSEN — , PESSE —
, PÊZEM —

,
PÊZE(n) —

, PeZERIKKE(n) —
,
PlASELE —

,

PlEÈZE —
,
PlERE —

, PlÈSELE —
, PlJM —

, PlJN —
, PIJNAPPEL — , PLAAN —

,

Plataan —
, Polm —

, Praume —
, Pruime(n) —

, Roze —
, Saus —

,

Sjeniver — , Sparappel — , Sparre —
, Spere —

, Sperre —
, Temme-

Kastonje —
,
Thee —

, Tulpe(n) — , Vliender — , Vlier — , Vijge -
, Vuil —

,

Waai—, Wieje —
,
Wielekens —

, Wilde-Kastanie —
, Wilde-Keerze —

,

WiLJE-KaSTONJE(n) — , WiLLEGE —
, WlLLE-WAAINDRUVE —

, WlT —

,

Wulge —
, Wulve(n) — , Zavel —

, Zeniver —
, Zweep —

,
— Z. ook

— Boomke, — Boomtje.
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Boombegger, v. — Te Asper en omstr. — Hetzelfde als Baarnoot.

— Boomke, z. Mizerie — ,
Palm — , Roze — , Sparre - ,

Wijn —

.

Boomkruid, o. — Te Cortenberg. — Hetzelfde als Marentak.

Boomneuteboom, m. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Noteboom.

— Boomranken, z. Wilde —

.

— Boomtje, z. Palm. —

.

Boomvaren, v. — Te Hoogstraten en omstr. — Heeft soms dezelfde bet.

als Varen, in ’t algemeen, maar beduidt vooral die soort welke Polypodium

vulgare L. ; fr. Polypode commun, genoemd wordt.

Boone(n), v. mv. — Bijna overal gebruikt. — (Te Leuven, is de uitspr.

Boeëne.) — Dit w., alzoo in ’t algemeen gezegd, beteekent de vrucht van

den Phaseolus vulgaris L. ; fr. Haricot commun . — Om de variëteiten

aan te duiden, voegt men er ’t een of ’t ander woord bij dat de kleur, de

gestalte, den vorm, enz., te kennen geeft. Z. — Boone(n).

— Boone(n), z. Bok — , Bokke — ,
Boter —

,
Duive — ,

Heere — , Hutte —

,

Lab —
,
Molle —

,
Peerde —

, Peere —
,
Pède —

,
Pêre — ,

Perse —

,

PlADS —
,
PlÈDS — , PlÈRE — ,

PLATTE —
, REUK — ,

ROOMSCHE —
,
SNA —

,

Snaai -
,
Sné —

,
Snij — , Snoï —

, Staak — ,
Steufkes — ,

Struik —

,

Suiker — , Wilde — .
— Z. ook — Boontjes; Boone(n)-van-abondantie

;

B.-van-genuchte.

Boone(n)-van-abondantie, v. mv. — In de omstr. van Turnhout. — Eene

var. van Phaseolus vulgaris L. ;
fr. Haricot commun, die buitengewoon

veel vruchten opbrengt en daarom B. van abondantie (= overvloed)

genoemd wordt.

Boone(n)-van-genuchte, v. mv. — Te Turnhout. — Eene var. van

Phaseolus vulgaris L.; fr. Haricot commun, die vele bloemen draagt,

maar weinig vruchten geeft. Genuchte = genot, fr. jouissance, plaisir.

Boonkruid, o. — Te Leest, O.-L.-V.-Thielt, Sl-Joris-Winghe. — Satureia

hortensis L. ; fr. Sariette des jardins; vl. Hof-Boonkruid. — Hofkruid

dat veel gebruikt wordt om de boonen, bijzonder de Labboonen, te bereiden.

— Boontjes, z. Brik — , Koffie— ,
Pirse — , Schaaps— , Snie —

,
Suker —

,

Witte —

.

Bootte, v. — Te Sottegem en omstr. — Hetzelfde als Bot’; fr. bourgeon

.

Bonjour-Madam(e)
, v. — Te Turnhout en omstr. — Convolvulus

tricolor L.; fr. Liseron tricolore; vuig. Belle-de-jour. — Eene klim-

mende hofplant.

Borbelle(n)boom, m. — Te Wormhoudt et omstr. — Eene var. van den

Hazelnotenboom; id. als Barbelle(n)tronk en Baarnotenboom. — Elders

zegt men ook Berbelle —

.
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Bordellewortel, v. — Te Vollezeele. — Rumex obtusifolius L. ; fr. Pa-

tience d feuüles obtuses ; vl. Patientiekruid met stompachtige bladeren.

Borstbezeke(n)s, o. mv. —
Te Lokeren en om str .

— Verb

.

van Berstbezekens : beze-

kens die doen bersten, d. i.

die vergiftig zijn — Vruchten

van den Solanum nigriim L.;

fr. Morelle noire;\\. Zwarte

Nachtschade. — (Fig.)

— Borstel, Z. Wijwater —

.

Borstels, m. mv. — Te Wil-

rijck. — Centaurea Jacea

L.; fr. Centaurée Jacée; vl.

Droge Santorie.— De bloem-

hoofdjes hebben min of meer

den vorm van borstels.

Borstelspar, v. — Te Exaar-

de, Saffelare. — Pinus Stro-

bus L. ;
fr. Pin Strobus ;

vuig. P. de lord Weymouth

.

— De bladeren (naalden) van

dezen Pijnboom gelijken

aan grof borstelhaar en de

uiteinden der takken aan borstels; van daar zijn naam. Daar valt nogtans

op te merken dat de boom geene spar (Epicea) is, maar een Pijn of

Pijnboom (Pinus).

Borsteltjes, o. mv. - Te Schelle. - ld.

als Borstels.

Borzekenskruid, o. - Te Assche en

omstr. — Verb. van Beurzekenskruid. Z.

dit vv. voor uitleg en bet.

— Bos, z. Bezeke(n)s —
, Bezie —

,
Don-

der — , Vuur —

.

Bosbloemeke(n)s, o. mv. — Verb. van

Boschbloemekens. — Te Brussel, Leuven

en omstr. — Convallaria maialis L.;

fr. Muguet de mai. — Witte bloemkens

die bijzonder in de bosschen groeien. Convallaria maialis.

Solanum nigrum.

a, Meeldraad ;
— b, c, d, vrucht (gansch en door-

gesneden); — e, f, zaad 'doorgesneden).
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Bosbloemen, v. mv. — Verb. van Bosch — . — Te Huldenberg, Neer-

IJssche. — ld. als ’t voorg. w.

Bosch-Anemonik, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Anemone nemorosa

L. ;
fr. Anémone Sylvie; vl. Wilde Anemoon of Windroosje.

Bosch-Anemoon, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Z. ’t voorg. w.

Boschbèzeke(n)s, o. mv. — Te Lichtaart, Rethy en omstr. — Vaccinium

Myrtillus L.: fr. Airelle Myrtille

;

vl. Mirtenbeziestruik.

Boschbezen, v. mv. — Te Brecht, Helchteren, Hoogstraten, Oostham,

Thielen. — ld. als ’t voorg. w.

Boschbeziën, v. mv. — Te Antwerpen. — De vruchten van den Ribes

Uva-crispa L.; fr. Groseillier épineux (type); vl. Wilde Stekelbezie-

struik. Hij groeit in de bosschen en hagen.

Boschbizzeme(n), v. mv. — (Bizzeme(n) = beziën). — Te Brecht (men

zegt er ook — bezen), Poppel, Turnhout, Vosselaar. — Vaccinium Myr-

tillus L.; fr. Airelle Myrtille; vl. Mirtenbeziestruik. — N. B. Te Turn-

hout beduidt hetzelfde w. ook den Ribes Uva-crispa L. ;
fr. Groseillier

épineux (type); vl. Wilde Stekelbeziestruik.

Boschlelieken(s), o. mv. — Te Schelle. — Hetzelfde als Bosbloemekefnjs,

Meibloemeke(n)s, enz. — Het bloempje is gelijk een klein wit lelieken en

’t groeit in de bosschen.

Boschnootjes, o. mv. — Te Aarschot, Bautersem, Leuven, Molenbeek-

Wersbeek, Vertryck, Wesemaal. — Vrucht van eene var. van den Corylus

Avellana L. (Z. Hazelnotenboom), fr. Noisetier, die in de bosschen groeit.

Boschnotelaar, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van den gewo-

nen Notenboom, hebbende vruchten 3 a 4 maal dikker dan de gewone

Okkernoot.

Boschnoten, v. mv. — Te Exaarde, Saffelare. — Vrucht van den Bosch-

notelaar. Z. dit w.

Boschpalm, m. — Te Hoogstraten et omstr. — Vaccinium Vitis-Idaea

L.; fr. Airelle du Mont-Ida of A. ponctuée; vl. Roode-Kraakbes. — De

plant groeit in de bosschen en hare bladeren gelijken grootelijks aan die van

den Palm (fr. Buis).

Boschpee, v. — Te Perck. — Holcus mollis L.; fr. Houlque molle.—

N. B. Pee, zegt M. Vits (Mém. Cour. inéd.) « is de algemeene naam

van alle grassoorten met lange onderaardsche stammen, die in de velden

groeien. Deze soort wordt boschpee geheeten, omdat zij bijna altijd wordt

gevonden op akkers die dicht bij de bosschen liggen, of wel op zulke

die eenige jaren vroeger nog bosschen waren. »

Bos ch)spar, v. -- Te Exaarde, Saffelare. — Hetzelfde als Pijnboom of
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Mastenboom. — ’T is dus te onrecht dat men dien boom Spar noemt; Spar

beteekenende Picea; fr. Epicéa.

Bos(ch)violetten, v. mv. — Te Exaarde, Saffelare. — Beduidt 2 a 3 soorten

van Violetten, die men in ’t wild en bijzonder in de bosschen groeiende

vindt, namelijk : 1° Viola canina L.; fr. Violette de chien

;

2° Viola pa-

lustris L. ; fr. F. des marais

;

3° Viola sylvestris Lmk.; fr. F. des bois.

Bosseboom, m. — Te Oost-Roosbeke. — Men zegt ook Palme. — Buxus

sempervirens L.; fr. Buis toujours vert = le Buis ordinaire. — Dit

gewas vormt bossen (fr. touffes)

;

van daar Bosseboom geheeten.

Bot’, v. — Te Bierbeek, Brecht, Brussel, Neer-IJsche, Oostham, Tongeren

en ’t zuid. van Belg.-Limburg. — De knop waaruit de bladeren of bloemen

eener plant voortkomen; fr. bourgeon en bouton.

— Boter, z. Duveltjes —

.

Boterbloem, v. — Verscheidene planten worden alzoo geheeten; hunne

bloemen zijn altijd boter — of geelkleurig. Men vindt gemeenten waar dit

zelfde woord meer dan ééne plant aanduidt. Ziehier wat, aangaande den

zin van dit woord, kan gezegd worden. -- 1° Bijna overal verstaat men,

Ficaria ranunculoïdes. Ranunculus acris.

onder den naam van Boterbloem, den Ficaria ranunculoïdes Mönch.

(Ranunculus Ficaria L.); fr. Ficaire Fausse-Renoncule); vl. Ranon-

kelachtig Speenkruid. — (Fig.)

2° Op zeer vele plaatsen, beduidt die naam ook den Caltha palustris L.;

fr. Populage des marais; vl. Moeras-Dotterbloem. In dezen zin, zegt

men soms ook Groote Boterbloem, om deze plant te onderscheiden van

de voorgaande soort die alsdan Kleine Boterbloem genoemd wordt.
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3° Zeer dikwijls worden verscheidene soorten van ’t geslacht Ranun-

culus L.; fr. Renoncule, onder den naam van Boterbloem begrepen.

De voornaamste soorten zijn : Ranunculus acris L.: fr.* Renoncule acre.

— (Fig. bl. 63); Ranunculus repens L.; fr. Renoncule rampante en

Ranunculus bulbosus L.; fr. Renoncule bulbeuse. Deze soorten worden

bijzonder in de beemden aangetroffen.

4° Te O.-L.-V. Thielt en te Oplinter wordt, bij uitzondering, de Calendula

officinalis L.; fr. Souci officinal, ook Boterbloem geheeten (men gebruikt

ze om de boter te kleuren). Elders draagt deze plant gewonelijk den naam

van Goudbloem.

—Boterbloem, z. Dobbel —
,
Groote — ,

Kleine —
,
Meersch —

,
Water —

Witte —

.

Boterbloemekens, o. mv. — Te Helchteren. — Myosotis en bijzonder de

M. palusiris With.; fr. Myosotis des marais

;

vuig. Ne m’oubliez pas. — (Fig.)

Boterblomme, v. z. Boterbloem.

Boterboon, v. — Te Exaarde, Saffelare en

omstr. — Eene variëteit van den Phaseolus

vulgaris L.; fr. Haricot commun. De peul dezer

var. is geel of boterkleurig; van daar hare naam.

Boterhamkruid, o. — Te Antwerpen en omstr.

— Lepidium sativum L.; fr. Cresson alénois.

— Dit kruid wordt veel met boterhammen

gegeten.

Boterkolfkens, o. mv. — Heeft, te Esschen,

dezelfde beteekenis, als Boterbloem. Z. dit w.

Boterpeer, v. — Op vele plaatsen gebruikt, om
verscheidene var. van Peren, die in ’t fr. Beurrée genoemd worden, aan

te duiden.

Boterstamme(n), v. mv. — Te Neerpelt en omstr. — Dezelfde bet. als

Boterbloem. Z. dit w.

Boterstampers, m. mv. — Te Aarschot en omstr. — Nuphar luteum

Sibth. en Sm.; fr. Nuphar jaune; vuig. Nénuphar jaune.

Boterstandeke(n)s, o. mv. — 1° Te Betecom, Brecht, Rethy, Vosselaar.

— Nuphar luteum Sibth. en Sm.; fr. Nuphar jaune; vuig. Nénuphar

jaune. — 2° TeBlaasveld. — Hetzelfde als Boterbloem. Z. dit w.

— Boterstandeke(n)s, z. Witte —

.

Boterstanden, v. mv. — Te Brecht. Gheel, Hoogstraten. — Nuphar

luteum Sibth. en Sm.; fr. Nuphar jaune

;

vuig. Nénuphar jaune.
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Botervijver, m.— Te Exaarde, Saffelare en omstr. — Gülenia trifoliata

Mönch.; fr. Gillenie trifoliolée. — De bloemen dezer plant gelijken aan

kleine vlinders. — Botervijver

,

m., Botervrijver

,

m. en Boterwijf, o.

zijn synoniem van vlinder (fr. papillon) in Oost-Vlaanderen.

Boterwortels, v. mv. — Te Asper, Exaarde, Saffelare. — Soort van

Wortel (Daacus Carota L.; fr. Carotte) die gebruikt wordt om de boter

te kleuren. — Men zegt ook Boterworkels, te Asper.

Botte, v. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Gent en omstr.,

Lokeren, Oost-Roosbeke, Wercken, Zarren.

— Hetzelfde als Bot’.

Bottebremen, m. mv. — Te Perck

en omstr. — Rosa arvensis L. en

Rosa canina L.; fr. Rosé des champs

en Rosé de chien of Èglantier. —
(Fig.)

Bottelbremen, m. mv. — Te Vollezeele.

— Hetzelfde als Bottebremen. Z. dit w.

Boum, m. — Uitspr. van Boom, in ’t

zuid. gedeelte van Belg.-Limburg.

Bouterbloem, v. — Te Bierbeek, Neer-

IJssche en omstr. — Hetzelfde als Boter-

bloem; z. dit w.

Bozzekeskruid, o. — Te Asper en

omstr.—Verb. van Beurzekenskruid. —
Capsella Bursa-Pastoris Mönch; fr.

Capselle Bourse-a-pasteur. — De vrucht

dezer plant gelijkt aan een Beurzeken of

Taschje; van daar ook soms Taschjes-

kruid geheeten.

Braak, v. — 1° Te Brecht, Esschen, Neer-IJssche. —
Fr. jachere; een land dat men laat uitrusten. — 2° In

West-Vlaanderen. — Rumex Acetosella L.-. fr. Rumex
Petite-Oseille

;

vuig. Petite Oseille

;

vl. Schaaps-

surkel. — (Fig.)

Braakland, o. — 1° Te Lokeren. — Hetzelfde als

Braak, 1°).— 2° Te Oostham.— Een land waar ieder jaar

iets anders op gezaaid of geplant wordt dan ’t geen er ’t

vorige jaar op groeide. Het fr. jachere wordt er door

vogelwaai vertaald; z. dit w. „
Blad

.

van
;;Rumex Acetosella.
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Braakwortel, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene groote var. van Daucus

Carota L.; fr. Carotte, met langen groenen hals. Zij wordt bijzonder op

Braakland gekweekt. — Z. ook Braakland.

Braam, m. — In een zeer groot getal van gemeenten gebruikt. — Beteekent

de verscheidene soorten van Rubus L.; fr. Ronce, uitgenomen den Rubus

Idaeus L.; fr. Framboisier, die eenen bijzonderen naam draagt. — (Fig.)

Braambezen, Braambeziën, v. mv.—De vruchten van denBraam;z. dit w.

Braamhut, m. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — Hetzelfde

als Braam; z. dit w. — Hut is synoniem van struik

;

fr.

buisson; z. Hut.

Braamstruik, m. — Te Brugge en omstr., Lokeren,

Moll, Thourout. — Echt vl. woord, dat denzelfden zin heeft

als Braam; z. dit w.

Brak,m.— InWest-Vlaanderen.— Hetzelfde als Braak, 2°).

Brake, v. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — Elders zegt

men Braak of Braakland; fr.jachère : een land dat men laat uitrusten.

Bramels, v. mv. — Te Alveringhem en in ’t Veurnambacht.— De vruchten

van den Braamstruik. — Soms ook wordt de struik zelf alzoo aangeduid.

Brame(n), m. mv. — Te Oost-Roosbeke, Uitkerke. — Hetzelfde als

Braam; z. dit w.

— Brame(n), z. Heppe —
, Huppel — , Wepel — .

Rubus.

Doorgesnedene
vrucht.

a,—ƒ, Verscheidene soorten van kiemkorreltjes (sporen

)

van Uredo : ontwikkeling; —
g, de jonge schimmelplant dringt in den stam eener graansoort ;

— h, jonge sporen.

Brand, m. — Te Poppel en omstr. — Claviceps purpurea Tul.; fr. Ergot

du seigle. — (Fig. bl. 37). — Elders begrijpt men nog, onder den alge-

meenen naam van Brand, Brandauw, enz., verscheidene soorten van
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kleine kampernoelies of schimmelplanten, die de aren, stengels en bladeren

van de graan- en grassoorten aantasten. Eenige zijn zwart, andere brui-

nachtig van kleur. De voornaamste zijn : de Ustilago segetum Cord.; fr.

Charbon; de Uromyces rubigo Fr.; fr. Rouille; de Uredo linearis Pers.

(bruinachtige strepen vormende, op de bladeren der grassoorten); de Uredo

arundinacea Nouel (zelfde vorm als de voorgaande soort). — (Fig. bl. 66.)

Brandaren, v. mv. — Te Asper en omstr. — Z. Brand.

Brandauw(e), v. — Te Asper en omstr. — Eene Auwe of Aar die door

den Brand aangetast is. — Z. Brand.

Brandewijnbezen, v. mv. — Te Herenthals en omstr. — Vruchten van

den Ribes nigrum L.; fr. Oroseillier noir. — Men zet deze Bezen op den

Brandewijn te trekken; deze drank is gekend onder den naam van Cassis.

Brandewijnbizzeme(n), v. mv. — Te Turnhout, Vosselaer. — Zelfde zin

en zelfde uitleg als voor ’t voorg. w. — Bizzemen = verb. van Beziën.

Brand(h)auw, v.? — Men zegt ook Zwart(h)auw .
— Te Bambecque,

Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. —
Ustilago segetum Cord.; fr. Charbon des blés. — Brand(h)auw is eene

verb. van Brandauw(e)

;

z. dit w., alsook Brand.

Brandhaver, v. — Te Neerpelt. — Ziekte der haver, veroorzaakt door

eene schimmelplant, de Ustilago Segetum Cord.; fr. Charbon des blés. —
Z. ook Brand, Brandauwe.

Brandjettel, v. — Te Berg, Bloir, Eist, Ketzingen, Mali, Millen, Neder-

heim, Sluizen, Tongeren. — Urtica urens L.; fr. Ortie brülante. —
Jettel = verb. van Netel. — Z. ook Troep-Jèttel en Klein-Jèttel.

Brandkruid, o. — Te Gent en omstr. — Men zegt ook Vuurkruid. —
Clematis Vitalba L.; fr. Clématite deshaies of Clématite commune. —
Zoo genoemd naar de hevige, brandende eigenschap der plant.

Brandnetel, v. — Te Hoogstraten, Turnhout en omstr. — Urtica urens

L.; fr. Ortie brülante; d. Brennnessel. — Alzoo genaamd omdat ze nog

heviger brandt dan de Groote of Gewone Netel.

Branken, v. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — Carpinus Betulus L.;

fr. Charme commun.

Breebroeken, v. mv. — Verkorting van Breede broeken

?

— Te Vil-

voorde. - Hypochceris radicata L.; fr. Porcelle enracinée.

Breedblad, o. — Z. Andijvie-Breedblad.

Breembanten, v. mv. — Te Nederbrakel. — De vruchten der Bremen of

Bramen. Z. Braam.

Breembezen, v. mv. — Te Hauwaart, Houtvenne, Huldenberg, Leuven,

Molenbeek-Wersbeek, Thielt. — Dezelfde bet. als ’t voorg. w.
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Breewegsblaren, o. mv. — Te Blaasveld, Heffen, Mechelen. — Plantago

major L.; fr. Plantain d larges feuilles

;

vuig. Grand Plantain. — De

plant heeft breede bladeren die op de wegen uitgebreid liggen.

Brem, m. — 1° Te Hauwaart, Houtvenne, Huldenberg, Leuven, Molenbeek-

Wersbeek, Thielt. — Dezelfde bet. als Braam; z. dit w.

2° Te Aalst, Aarschot, Betecom, Brecht, Diest, Esschen, Lichtaart,

Messelbroeck, Moll, O.-L.-V. -Thielt, Oostham, Rethy, Schilde, Turnhout,

Wesemaal. — Sarothamnus scoparius Koch; fr. Sarothamne d balai;

vuig. Genét of Genét d balai.

— Brem, z. Maagden —
,
Steke — . Z. ook — Bremen.

Brembezeke(n)s, o. mv. — Te Rethy. — De vruchten van den Braam-

bezenstruik. — Z. Braam.

Brembezen, v. mv. — Te Oostham. — Zelfde bet. als ’t voorg. w.

Brembeziën, v. mv. — Te Esschen, Gheel, Hersselt. — Zelfde bet. als de

voorg. ww.
Brembizzemstruik, m. — Te Turnhout en omstr. — Hetzelfde als

Braam; z. dit w.

Brembizzeme(n), v. mv. — Te Turnhout en omstr. — Vruchten van den

Brembizzemstruik. — Z. ’t voorg. w.

Brembloem, v. — Te Hauwaart, Oplinter, Thielt. — Sarothamnus

scoparius Koch; fr. Sarothamne d balai; vuig. Genét of Genét d balai.

Brembust, m. (Uitspr. — beust.) — Te Oostham. — Zelfde bet. als

’t voorg. w. — Bust = synoniem van struik; fr. buisson.

Bremdoorns, m. mv. (Uitspr. Breumdjuin = mv. van Breumdfwjoin =
verb. van Bremdoorn.) — In ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg : Ton-

geren en omstr. — Hetzelfde als Braam; z. dit w.

Breme(n), m. mv. — Te Bierbeek, Nederbrakel, Neer-IJssche, Nieuwer-

kerke, O.-L.-V. -Thielt. — Hetzelfde als Braam; z. dit w.

—Bremen, z. Botte —
,
Bottel —

,
Hinne —

,
Honds —

,
Hoppel —

,

Huppel — . Z. ook — Brem.

Bremenhout, o. (Uitspr. — hot.) — Te D’Worp. — Hetzelfde als Braam;

z. dit w.

Bremt, m. — Te Bautersem, Blaasveld, Heffen, Leest, Londerzeel, Ver-

trijck, Wolverthem. — Hetzelde als Brem, 2°).

Breumdjuin, z. Bremdoorns.

Briemen, m. mv. — Te Mechelen-a/Maas. — Hetzelfde als Bottebremen;

z. dit w.

Brienj ol
,
m.— Te Exaarde, Saffelare.—Verminking van ’t fr . Brugnon

.

Soort

Y&aPerzikboom;ÏY. Pêcher-Brugnon; Amygdalus Persica L.,var. laevis.



BRO. 69

Brieuk, v. — In ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg. — Hetzelfde als

Braak, 1°); z. dit w. — Men zegt er : Ê land in brieuk Ifwjoite ligge =
Een land in braak laten liggen.

Brikboontjes, o. mv. — Verb. van Breek — ; boontjes die zich gemak-

kelijk laten breken; fr. fèves d cosse cassante. — Te Brugge en omstr. —
Phaseolus vulgaris L., var. nana

;

fr. Haricot nain. — Z. ook Prin-

CESTJES, SUKERBOONTJES.

Brim, m. — Te Thourout en omstr. — Hetzelfde als Brem, 2°); z. dit w.

Brinjaal, m. — Te Leuven en omstr. — Zelfde bet. en zelfde opmer-

kingen als voor Brienjol; z. dit w.

— Brinjol of Brunjol, m. — Te Mali, Sluizen, Tongeren en omstr. —
Z. Brienjol.

— Briool, z. Pruim —

.

Broeike(n)s, o. mv. — Verb. van Broodekens; fr. petits pains. — Te

Oostham en omstr. — Men noemt alzoo verscheidene soorten van Maluwe

of Kaasjeskruid. De vruchten gelijken aan kleine broodjes. — Voor ver-

deren uitleg, z. Kaaskenskruid.

Broeknoten, v. mv. — Te Messelbroeck. — (Enanthe peucedanifolia

Poll.; fr. (Enanthe d feuüles de Peucédan. — Plant, met onderaardsche

knollen (noten), die in de broeken of vochtige weiden aangetroffen wordt.

Broembeze(n), v. mv. — Te Brussel en omstr. — Hetzelfde als Braam;

z. dit w.

Brom, m. — Te Coolscamp, Gits. — Hetzelfde als Brem, 2°); z. dit w.

Brombeiers, v. mv. — Te Scheldewindeke. — De vruchten van den

Rubus Idaeus L.; fr. Framboisier. — Soms wordt deze naam ook aan

den struik zelven gegeven.

Brombeze(n), v. mv.—Te Brussel en omstr.—Men zegt ook Broembeze(n)

.

— Id. als Braam, Braambeze.

Bronibijn. — Te Wetteren en omstr. — De vrucht van den Braam; z.

dit w.

Bromelen, v. mv. — Te Meersen, Gulpen en omstr. — De vruchten van

den Braam; z. dit w.

Brommele(n), v. mv. — (Het enkelv. is Brommel.) — Te Berg, Bloir,

Coninxheim, Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali,

Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Bromelen.

Bronkappels, m. mv. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — Verb. van

Pronkappels; z. dit w.

Brood, z. Dolhonden — , Duivels — , Duvels —
,
Kaas — , Padde —

,

Tooveraars — , Tooverheksen — , Verkens — ,
VVuilven —

.
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Broodboom, m. — Te Vilvoorde. — Artocarpiis incisa L. (”Apxo<;=

brood, Kaproe = vrucht); fr. Arbre d pain; Jaquier. — Uitlandsche

boom, vruchten dragende dik als een menschenhoofd : deze worden in

schijven gesneden, geroosterd en gegeten als brood.

Broodjesplant, v. — Te Tongeren en omstr. — ld. als Kaaskenskruid.

Brook, v. — Verb. van Braak. — Te Brussel, D’Worp en omstr. —
ld. als Braak, 1°).

Broókens, o. mv. — Verb. van Broodekens = kleine broodjes. — Te

Werchter, Wesemaal. — ld. als Kaaskenskruid. — De vruchten dezer plant

gelijken aan kleine broodjes.

Broom-bezies, z. Wilde —

.

Brugsche-Kriek, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van den

Cerasus vulgaris Mill.; fr. Griotte commune; vl. Morel. Deze var. wordt

ook in ’t fr. Griotte of Cerise d courte queue genoemd : de steel der

vrucht is zeer kort. De smaak is zuurachtig gelijk bij al de var. dezer soort.

Brugsche-Zot, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Malope trifida Cav., var.

grandiflora; fr. Malopé d feuilles trifides, var. d grandes fleurs. —
Wellicht zoo genoemd om de levendigheid van de kleur der bloemen.

Bruinenheilige, m. — Te Aarschot, Messelbroeck, Sichem. — Mentha

arvensis L.; fr. Menthe des champs

;

vl. Veldmunt(e). — De stam dezer

plant is gewonelijk bruimchiig. Wat het woord heilige aangaat, zijne rede

van zijn is ons hier onbekend.

Bruinheilige, m. — Te O.-L.-V.-Thielt, Smoris-Winghe. — Zelfde betee-

kenis en opmerking als voor Bruinenheilige.

Brum, m. — Verb. van Brem. — 1° Te Aarschot, Bautersem, Bierbeek,

Huldenberg, Neer-IJssche, Vertrijck, Wesemaal. — Sarothamnus scoparius

Koch; fr. Sarothamne d balai; vuig. Genet d balai; vl. Brem.

2° Te Bierbeek en te Neer-IJssche wordt dezelfde naam ook aan den

JJlex europaeus L. gegeven; fr. Ajonc d’Europe; vl. Stekebrem. — Deze

laatste plant is doornachtig; anders gelijkt zij veel op de voorgaande en

wordt alzoo soms door denzelfden naam aangeduid.

Brunjol, m. — Z. Brienjol en Brinjol. — Wordt somtijds in zuid. Belg.-

Limburg gebezigd.

Brusselsche-Spruiten, v. mv. — Te Oostham, Wormhoudt en omstr. —
Var. van den Brassica oleracea L., algemeen gekend onder den naam

van Chou de Bruxelles.

Brusseltse-Spraute, v. mv. — Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen,

Freeren, Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als ’t voorg. w.

Bu(h)eum, z. Boom.
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— Buiken, z. Wit — , Witte —

.

Buizenhout, o. — Te Brecht en omstr. — ld. als Flier of Flierenhout

(vl. Vlier, Vlierboomh — De kinderen maken er schietbuizen van.

Bukeboom, m. — Te Bierbeek, Neer-IJssche en in ’t zuiden van Belg.-

Limburg (hier is de uitspr. Bukeboumj. — ld. als Beukeboom.

Bukenoot, v. — Te Lokeren en omstr. — Men zegt ook Biekenoot. —
Vrucht van den Beukeboom.

Bul, o. — Z. Bool en Bol.

Bunt, (dikwijls Beunt uitgespr.). — Te Brecht, Esschen, Hoogstraten,

Poppel, Rethy, Schilde, Vosselaar, Wuustwezel. Eene lange, spichtige

grassoort die in bosschen en veenachtige heiden groeit; wellicht zoo genoemd

omdat men ervan goede banden kan vlechten (Alg. VI. Idio.). —Molinia

ccerulea Mönch; fr. Molinie bleue; in ’t vl. dikwijls Haze(n)gras genoemd.

— Z. ook Kwaa-Jongens.

Buntpijl, m. — Te Esschen. — ld. als Bunt. — Pijl — hier fr. chaume.

Burgemeestersknop, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Chrysanthemum

coronarium L.; fr. Chrysanthème couronnée. — De bloemen gelijken aan

gouden knoppen, aan knoppen van een ambtelijk gewaad.

Fagus sylvaiica.

a, Tak met bladeren en bloemen; — b, jonge plant; — c, blad ;
— d, mannelijke

bloem; — e, afgezonderde meeldraad; — ƒ, geopende vracht; — g, beuknoot;
— h, dooi’gesnedene beuknoot.
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Busseboom, m. — Overal in Fransch-Vl. en in ’t Veurnambacht. — Verb^

van Bosseboom; een boom die bossen (fr. touffes, buissons) vormt. —
ld. als Palm, Palmboom; Buxus sempervirens L .; fr. Buis toujours vert;

vuig. Buis.

— Bust, z. Brem —

.

Buuk, m. — 1° Te Aarschot, Brecht, Esschen, Gheel, Leuven, Lichtaart*

Lokeren, Moll, Nederbrakel, O.-L.-V.-Thielt, Tessenderloo, Turnhout, Vosse-

laar, Werchter, Wetteren heeft dit woord dezelfde bet. als Beuk of Beu-

ke(n)boom;Fagus sylvatica L.; fr. Hêtre des bois; vulg./Mre.—(Fig. bl.71.)

2° In ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg beteekent het alleenlijk de

vrucht van dien boom (fr. faine), en is dan van ’t vrouw, geslacht. De boom

zelf wordt er altijd Bukeboom (uitspr. — boumj genoemd.

Bu(h)um, z. Boom.

Buzzeke(n)s, o. mv. — Verb. van Beurzekens. — Te Oost-Roosbeke en

omstr. — Algemeene naam die de verscheidene soorten van Calceolaria L.

beduidt; fr. Calcéolaire; vl. Pantoffelkruid. — Elders zegt men ook

Porte-monétjes (fr. Porte-monnaie) : de vorm der bloem gelijkt naar

Beurzekens, enz.

G
Cachou, m. (Uitspr. Kachoe). — Te Leuven, Turnhout, enz. — Fransch

woord, dat bijzonder in de steden gebruikt wordt. Men noemt alzoo de

pastieljes die met het samen-

trekkend sap van den Areca

Catechu L.; fr. Arec cachou,

vervaardigd worden.

Cactus’, m. (Uitspr. Kaktuss).—

Bijna overal in Belgenland.— Door

dezen algemeenen naam beduidt

het volk verscheidene geslachten

van planten behoorende aan de

familie der Cacteeën : in ’t bij-

zonder Mamillaria Haw., Melo-

cactus Tournef., Echinocactus

Link. en Otto, Cereus MilL, Epiphyüum Pfeiff. en Opuntia DG. — (Fig.)

Calamus, z. Kalamus.

Callebas, enz., z. Kallebas.

Calmoes, z. Kalmoes.

Calmus, z. Kalmus.

Opuntia. Echinocactus. Cereus.
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Calot—
,
z. Kalot — .

Cameline, z. Kameline.

Gamil, enz., z. Kamil.

Cana, m. — Te Exaarde, Saffelare, Vlierzele. — Verkorting van Canadar

naam door denwelken ’t volk bijzonder twee soorten van Populieren

aanduidt : den Canada of Populus canadensis Burgsd.; fr. Peuplier du

Canada en den Populus nigra L. ;
fr. Peuplier noir.

Canada, m. — Te Aalst, Bierbeek, Brecht, Brussel, Esschen, Ingoyghem,

Laarne, Leuven, Liehtaart, Lokeren, Neer-IJssche, Nieuwerkerke, Oostham*

Rethy, Turnhout, Vilvoorde, Waarmaarde, Wetteren, enz.— Twee verschei-

dene soorten van Populieren, veel op elkander gelijkende, worden door ’t

volk onder dezen naam aangeduid : de Populus canadensis Burgsd.

(P. monilifera Ait.); fr. Peuplier du Canada en de P. nigra L.: fr.

Peuplier noir.

—Canada, z. Popelier—

.

Canadas’, (Uitspr. Kanadass), m. — In ’t mv. zegt men Canadasse(n) .
—

In ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg. — ld als Canada.

Te Aalst en omstr. is ’t woord Canadas ’ ook synoniem van Aardappel;

’t is nogtans weinig in gebruik. In ’t waalsche gedeelte van België heeft dit

woord ook denzelfden zin.

— Canadas’, z. Vreemde — .

Canariezaad, z. Kanariezaad.

Cannas’, (Uitspr. Kannass), m. mv. — Het enkelv. is weinig in gebruik..

— Te Esschen, Leuven, Turnhout, enz. — Canna indica L.; fr. Balisier

des Indes; vuig. Canne d’Inde.

Caoutchouc, (Uitspr. Kaoetchoe), m. — Op vele plaatsen wordt dit fr.

woord gebezigd om eenen der boomen aan te duiden die de Rekgom of

Gomelastiek voortbrengen : Ficus elastica Nois.; fr. Figuier élastique.

Capaandu, m. — TeD’Worpen omstr. — ld. als Capendu.

Capeciene(n), v. mv. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. — ld. als Capuciene(n)..

Capendoeje, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Capendu.

Capendu, m.—Te Brussel en omstr.— Eene var. van Appel die zich zeer lang

bewaart en in ’t fr. Capendu of Court-pendu genoemd wordt.—Deze laatste

naam is aan de vrucht gegeven, omdat zij aan eenen zeer korten steel hangt.

Capuciene(n), v. mv. — Te Brussel, Exaarde, Saffelare en omstr. — Men

heet alzoo de verscheidene soorten van Tropaeolum L. ; fr. Capucine; vl.

Kapucijkers. — (Fig. bl. 74.) — De bloemen hebben den vorm der kap

van eenen Capucienenmonnik

.

Capuciene(n)kapke(n)s, o. mv. — Te Mariakerke (W.-VL), Molenbeek-



Blad van

Tropaeolum.

Bloem van Aconitum

'natuurlijke grootte).

Wersbeek. — Aconitum NapeUus L.: fr. Aconit Napel; vl. Echte

Monnikskap. — (Fig.) — De vorm der bloemen gelijkt aan dien der kap van

eenen Capucienenmonnik.

Aconitum NapeUus.

Capuciene(n)mostaard, m. — Te Antwerpen, Gent en omstr. — Cochle-

aria Armoracia L.: fr. Cranson

;

vuig. Raifort sauvage

;

vl. Mierik-

Lepelblad. — De gemalene wortels dezer plant worden op sommige

plaatsen als mostaard gebruikt .

Capuciene(n)mutsen, v. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Capuciene(n).

Capucintjes, o. mv. — Men zegt ook Capecintjes. — Te Gent, Turnhout

en omstr. — ld. als Capuciene(n).

Carpaandusse, m. — Verb. van ’t fr. Court-pendu of Capendu. Men zegt

soms ook Carpaandoesse of Carpaandoessen Appel. — In ’t zuid. gedeelte

van Belg.-Limb., bijzonder in de omstr. van Tongeren. — ld. als Capendu.

Cassoude, v. — Verb. van ’t fr. Consoude. — Te Dixmuide en omstr. —
Symphytum officinale L.: fr. Consoude officinale

;

vuig. Grande

Consoude; vl. Gemeen Smeerwortel. Waalwortel.
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Casteleerke(n)s, m. mv. — Te Turnhout en omstr. — Eene var. van

Aardappel, klein en blauw. — Casteleerke(n)s is waarschijnlijk een verb.

van Casterleekejnjs. Casterlé is eene gemeente in de nabijheid van

Turnhout gelegen en wellicht is deze var. van daar afkomstig.

Catalpa, m. — Te Drongen, Leuven, Turnhout. — Bignonia Catalpa L.;

fr. Bignone Catalpa; vuig. Catalpa

;

vl. Trompetboom.

Cathrienewiel, o. — Te Iseghem, Oost-Roosbeke. — Lychnis Flos-

Cuculi L. ; fr. Lychnide Fleur de coucou; vl. Koekoeksbloem. — De wiel-

vormige bloemkroon, met fijn doorgesnedene blaadjes, gelijkt niet slecht

aan het wiel waarmede men de H. Catharina altijd verbeeldt.

Ceder, Cederboom, m. — 1° Te Brecht, Drongen, Gent, Moll, Oost-

Roosbeke, Turnhout, Vlamertinghe. — Cedrus orientalis DC. : fr. Cèdre

d’Oriënt. — 2° Te Exaarde, Saffelare wordt dezelfde naam gegeven aan

den Thuya occidentalis L.: fr. Thuya d’Occident, ’t geen alleenlijk door

vergissing geschiedt.

Celiadoone, enz., z. Seliadoone.

Ceneskes, z. Cenesse(n).

Cenesse(n), v.mv. — Te Zuydschote.—Leucoium vernum L. : fr. Nivéole

printanière; vl. Lakooi. — Soms zegt men ook Ceneskes. — Die twee

woorden zijn wellicht eene verb. en afkorting van ’t fr. Perce-neige

,

naam

van eene andere plant die genoeg op deze gelijkt (Galanthus nivalis L.;

fr. Galanthine Perce-neige; vuig. Perce-neige) en met dewelke ’t volk ze

verwart.

Cente(n), v. mv. — Te Berg, Bloir, Mali, Nederheim, Sluizen. — Lunaria

biennis Mönch: fr. Lunaire bisannuelle; vl. Maanviool. — De vruchten

dezer plant gelijken aan centen, d. i. zijn plat en rondachtig van vorm.

Van daar ook hare andere namen van Judaspenning (Hoogstraten), Geld

(Exaarde, Saffelare) en, in ’t fr., Herbe aux écus, Monnaie dupape, enz.

Chalotte(n), z. Sjalotte(n).

Champeljong, m. — In ’t zuid gedeelte van Belg.-Limburg. — Verb. van

’t fr. Champignon

;

zelfde beteekenis. — (Fig.).

Champigniongs, m.

mv.— Te Gent, Leuven

en omstr. — ld. als ’t

voorg. w.

Champinions
,
m . mv.

— Te Beerst, Clercken,

Dixmuide, Eessen, Wer-

cken.— ld. als de twee

VOOrg. WW. Kanipernoeliën van ’t geslacht Agaricus.
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Charlotteke(n)s, z. Sjarlotteke(n)s.

Charlotten, z. Sjarlotten.

Checorije. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, SKJans-Cappel, Vleteren. —
Cichorium Intybus L.; fr. Chicorée sauvage

;

vl. Suikerij. — De naam

wordt bijzonder gebezigd voor de gekweekte

varieleit. — Verb. van ’t fr. Chicorée.

Chelap, m. — Te Lokeren en omstr. — ld.

als Jelap.

Ghicoré, m. — Te Brussel, D’Worp. — ld.

als Suikerij. — Verb. van ’t fr. Chicorée.

Chicoreië, m. — Te Beerst, Dixmuide,

Eessen, Werchter, Wormhoudt, Woumen. —
ld. als ’t voorg. w.

Ghoclaat, m. — Te Dixmuide en omstr. —
Verb. van ’t fr. chocolat of ’t vl. chocolade.

— Zelfde bet.

Chocolaa, m. — Te Gent, Poperinghe en omstr

als ’t voorg. w.

Chocolatt, m. — Te

Brussel en omstr. —
Z. Ghoclaat.

Christus’doornen, m.

mv. — Te Vilvoorde

en omstr. — Te Exa-

arde, SafFelare zegt

men Doorn-Christi of

Doorn-Acacia. — In

’t zuid. gedeelte van

Belg. - Limburg duidt

men dien boom aan

door den volgen den

zin : « De doornen

waar (zij) men de kroon

van onzen Heer van ge-

maakt (hebben) heeft,

»

= (uitspr.) « de dieun

bo ze de kroon van

o’s Heer van gemaokt

hebbe(n)! ». — Gledit-

SChia triacanthos L.; Agrostemma Githago.
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fr. Févier d trois épines; vl. Boonenboom. — (Fig. bl. 76.) — Uitlandsche

boom van Noord Amerika, met lange en drijpuntige doornen.

Christus’oog, o. — Te Diest en omstr., Messelbroeck, Rillaar, Sichem,

\eeY\Q.—AgrostemmaGithago L. (LychnisGithago Lmk);ï\\ Agrostemme

Nielle; vuig. Nielle des blés

;

vl. Korenvlam. — (Fig. bl. 76.) — De alom-

tegenwoordigheid van God wordt dikwijls door een oog afgebeeld. Misschien

heeft men in deze bloem eene zekere gelijkenis met dat oog gevonden?

Christus’oogen, o. mv. — Te Desschel, Hersselt, Molenbeek-Wersbeek,

O.-L.-V.-Thielt, Opwijck, Werchter. — Lychnis coronaria L.; fr. Lychnide

couronnée; vuig. Coquelourde. — Voor uitleg, z. ’t voorg. w. — Waarom

gebruikt men eerder den meervoudigen vorm voor deze plant dan voor

de voorgaande? Waarschijnlijk omdat bij den L. coronaria L., de bloemen

kort bij malkander groeien en als trossen vormen, dewijl ze bij de andere

soort van malkander gescheiden zijn en als alleen beschouwd worden.

Gitroenappel, m. — Te Esschen en in ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg.

— Var. van Appel, die omtrent den vorm des Cüroens heeft en bij het

rijpen ook citroengeel woordt.

Citroen(e)boom, m. — Bijna overal in Belgenland, enz. — Te Leuven,

(\x\ts\)Y.=citroewenebeu(h)eum).

— Te Lokeren en omstr. zegt men

ook Citroeneleer (uitspr. : Citroe-

neleire).—Citrus medica Risso

;

fr. Citronnier de Médie; vuig.

Citronnier

;

vl. Citroenboom.

Citroeneleer, m. (Uitspr. : Ci-

troeneleire). — Te Lokeren en

omstr. — ld. als Citroen(e)boom.

Citroenkruid, o. — Naam ge-

geven aan verscheidene planten,

die grootelijks van elkander ver-

schillen, maar allen eenen Ci-

troenachtigen geur hebben. —
1° Te Leuven (uitspr. Citroen-

kroëd), Oostham,Wetteren noemt

men alzoo den Lippia citrio-

dora Kunth-, fr. Lippia Citron-

nelle; vuig. Citronnelle : ge-

kweekte plant behoorende aan

de familie der Verbenaceeën of

IJzerkruidachtigen

.

Melissa officinalis.
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2° Te Bautersem, Leest, Sichem, Steenockerzeel, Vertrijck, Vilvoorde,

Werchter, Wolverthem wordt die naam gegeven aan den Melissa offi-

cinalis L.; fr. Mélisse officinale, van de familie der Labieeën of Lipbloe-

migen. — (Fig. bl. 77.) Gewonelijk gekweekt, ontsnapt deze plant soms uit de

hoven en wordt alzoo op eenige plaatsen als genaturaliseerd aangetroffen.

3° Te Exaarde, Saffelare heet men Citroenkruid, eene var. van Wilde

Tijm

,

riekende als citroen :

Thymus Serpyllum L. var.

citriodora; fr. Thym Serpolet

(vuig. Serpolet), var. d odeur

de citron. — (Fig.)

Clematijte, z. Klematijte.

Coleüs, m. — Te Leuven, Turn-

hout, enz. — Algemeene naam die verscheidene soorten en var. van het

uitlandsche geslacht Coleus Loir. begrijpt. De meest gekweekte soorten

zijn de C. Blumei Benth.; fr. C. de Blume en de C. Verschaffeltü Lem.;

fr. C. de Verschaffelt. De eerste heeft purper- of zwartachtig gevlekte

bladeren; de bladeren der andere zijn terzelver tijd rood, geel va purper-

achtig. — Z. ook het volgende w.

Coluzen, m. mv. — Verb. van Coleüzen; mv. van ’t voorg. w. — Te

Asper wordt deze naam gegeven aan den Plectranthus fruticosus L’Hér.;

fr. Plectranthe frutescente; vuig. Herbe aux rhumatismes, plant die,

in België, veel in de woonkamers gekweekt woordt, omdat zij den naam

heeft een goed geneesmiddel te zijn tegen vloeing of rheumatismus. Van

daar haar fr. volksnaam en die van Rhomatisplant welke haar ook te Asper

gegeven wordt. — Z. ook Rhumatikplant, Rhumatismplant, Plant tegen

DE JICHT.

Constantinopelen, v. mv. — Te Exaarde, Gheel, Oostham, Saffelare. —
Lychnis Chalcedonica L.; fr. Lychnide de Chalcédoine; vuig. Croix de

Matte, Croix de Jérusalem. — Z. ook Kruis-van-Malta.

Constantinopolitaan, v. — Te Bautersem, Vertrijck. — ld. als ’t voorg. w.

Coriopjes, o. mv. — Te Asper en omstr. — Verkleinw. en verb. van

Coreopsis, algemeen naam van verscheidene soorten van gekweekte

sieraadplanten, oorspronkelijk van Noord Amerika. De in België meest

gekweekte soort is de C. auriculata L.; fr. Coreopsis auriculé. Hare zeer

doorsnedene bloemblaadjes doen ze, van verre, min of meer op eenen vlinder

gelijken; van daar ook haar andere naam, te Asper in gebruik : Vliebeiter-

ke(n)s. — Z. dit w.

Gornelisrozen, v. mv. — Te Brecht, Eersel, Esschen, Lichtaart, Mali,

Thymus Serpyllum.
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Sluizen (in deze twee laatste gemeenten zegt men meer Piaclsrozen =
peerdsrozen) . — Paeonia officinalis L.; fr. Pivoine officinale; vuig.

Pivoine; vl. Pioen. — De bloem gelijkt aan eene roos. Zij bloeit zeer vroeg

in ’t jaar, omtrent het feest van de H. Cornelia (31 Maart).

Corpaandu, m. — Te Gent en omstr., Lokeren. — ld. als Corpendu.

Corpendië, m. mv. — Te Leuven. — ld. als Corpendu.

Corpendu, m. (Op zijn vl. uitgesproken.)— Verb. van’tfr . Court-pendu .

—

Soort van Appel die zich zeer lang bewaart en die alzoo genoemd is omdat

hij aan eenen zeer korten steel hangt. — Te Bailleul, Berthen, Brecht,

Dixmuide, Esschen, Lichtaart, Nederbrakel, Nieuwerkerke, Oostham,

Oost-Roosbeke, Poperinghe, Sl-Jans-Cappel, Thourout. Turnhout, Vleteren,

— Z. ook Capendu, Capendoeje, enz.

Corpendus’, m. (Uitspr. — dnssj. — Te Neer-IJssche en omstr. — ld. als

’t voorg. w.

Crompiere(n), v. mv. — In ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg en soms

ook in Brabant, enz. — Synoniem van Aardappel; fr. Pomme de terre.

Wordt alleen gebruikt door lieden van den ouden tijd. Het waalsch woord

crompière heeft dezelfde beteekenis.

D
Daalder, m. — Te Assche en omstr. — Camelina sativa Crantz; fr.

Caméline cultivée ; vl. Oliezaad. — Plant, van de familie der Kruis-

bloemigen, wier zaad gebruikt wordt om olie te slaan, gelijk dat van Sloer

en Rapen. — Men hoort soms ook de uitspr. : Deulder.

Dagbloem, v. — Te Vilvoorde. — Tigridia Pavonia Red.; fr. Tigridie

Queue de paon of T. d grandes fleurs. — Eene gekweekte plant, uit

Mexico ingebracht, met groote, schoone, rood- en geelachtige bloemen,

die maar éénen dag duren.

Daglelie, v. — Te Exaarde, Saffelare, Vilvoorde. — Hemerocallis flava

en H. fulva L.; fr. Hémérocallejauneen H. fauve.— Gekweekte hofplanten

wier bloemen aan Leliën gelijken en maar éénen dag of korten tijd

open staan.

Daglelieke(n)s, o. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Convolvulus tricolor L.;

fr. Liseron tricolore; vl. Drijkleurige Winde. — De bloemen gelijken

min of meer aan kleine Leliën en sluiten zich des avonds.

Dahlia, v. — Op sommige plaatsen zegt men, in ’t enkelv., Dahlias

’
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(uitspr. — ass). — Naam gemeenlijk overal gebruikt om de verscheidene

soorten en var. van het geslacht Dahlia te beteekenen, bijzonder de

Dahlia variabilis DC.; fr. Dahlia variable. — Z. ook Petettebloem.

Daklook, o. — Te Oplinter en omstr. — Sempervivum tectorum L.;

fr. Joubarbe des toits; vl. Huislook, Donderbaard. — Soort van Vetplant

die op de daken groeit en smaakt bijna gelijk Look.

— Dame(n), z. Naakte —

.

Damnetel, v. — 1° Te Aarschot, Leest, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt,

O.-L.-V.-Waver, S l-Joris-Winghe,

Vollezeele.—Lamium album L.;

fr. Lamier blanc

;

vuig. Ortie

blanche;\\. Doove Netel— (Fig.)

2° Te Neerpelt en ook te

O.-L.-V.-Thielt. — Galeopsis

Tetrahit L. en G. versicolor

Curt.; fr. Galeopsis Tetrahit en

G. bigarré; vl. Kempnetel. —
Damnetel is wellicht eene verb.

van tamme netel : de bladeren

dezer planten gelijken aan die

der Netel, maar zij steken of

branden niet; ze zijn als tam.

— Damnetel, z. Witte —

.

— Dans, z. Hekse(n) —

.

Daring, m. — Te Aarschot,

Houtvenne, Langdorp. — Sinapis arvensis L.: fr. Moutarde des champs;

vl. Wilde Mostaard. — Onkruid, met gele bloemen (familie des Kruis-

bloemigen) dat veel in de velden gevonden wordt. — Z. ook Derik,

Derink, enz.

Darmen, m. mv. — Te Vlamertinghe en omstr. — Carpinus Betulus L.;

fr. Charme commun; vl. Haagbeuk. — Waarschijnlijk alzoo geheeten

omdat de takken gewonelijk gewrongen en gedraaid zijn, gelijk de darmen,

in het lichaam. Dit is bijzonder waar als dit houtgewas onder vorm van

hagen gekweekt wordt.

Dauvekraud, z. Duive(n)kruid.

Dauwdistel, v. — (Uitspr., in Limburg, — dissel .)— Te Berthem, Bogaar-

den, Ingoyghem, Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, S l-Joris-Winghe,

Tessenderloo, Waarmaarde en in ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limburg

(Tongeren en omstr.). — Sonchus arvensis L., S. asper L. en S.olera-

Lamium album.
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ceus L.; fr. Laiteron des champs, L. dpre en L. maraicher; vl. Melk-

distel. — Deze planten, met hunne doornachtige bladeren, gelijken aan de

distelen, doch steken niet
;
zoo dat men er met de bloote hand mag op

duwen of dauwen. — Misschien ook is dauw eene verb. van doof, doove :

doove distel = distel die niet steekt, gelijk doove netel = netel die niet

brandt. — Volgens De Bo (Krnidw ., bl. 217), zou men eerder Ztowdistel

moeten schrijven dan Dauwdistel. Alzoo zou de naam gemakkelijker

kunnen uitgelegd worden. Immers er bestaat een oud woord, douw, duw
of dui, dat konijn beteekent : van daar, dewijl de konijnen deze soort van

distel geerne eten, zou ze den naam van Douwdistel ontvangen hebben.

Dauwkoolen, m. mv. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — ld. als ’t

Yoorg. w.

Daverherteke(n)s, o. mv. — Te Houtvenne. — Briza media L.; fr. Brize

intermédiaire; vuig. Amourette; vl. Siddergras, Trilgras. — De aartjes

dezer grassoort zijn totvormig en daveren of sidderen met de minste

beweging. — Z. ook Bevernellekens, Beverkens, Bibberkens, enz.

Deel, v. — 1° Te Bambecque, Esquelbecq, Gheel, Herzeele, Laarne,

Ledringhem, Wilder, Wormhoudt. — Men zegt ook Spar, Sparreboom. —
Abies excelsa DC. (Picea — Link); fr. Sapin élevé; vuig. Epicea; vl.

Hooge Spar — of Denneboom, Mastboom.

2° Deze naam wordt soms ook gebruikt om den Pinus Sylvestris L.;

fr. Pin Sylvestre;v\. Pijnboom aan te duiden. — Het volk maakt dikwijls

geen onderscheid tusschen deze soorten van boomen, die veel op elkander

gelijken. — N. B. Deel, mv.
’

delen = eigenlijk planc/ie, ais. Zoo zegt

men : Noordsche delen = planches de Norwège.

Deen, v. — Te Gheel en omstr. — Men zegt ook Deel en Mast. — Z. ’t

voorg. w. 2°). — Deen is eene verb. van Den = Denne(n)boom.

Dein, v. — Verb. van Den = Dennefnjboom. — Te Aarschot, Bautersem,

Herent, Hersselt, Leuven, Vertrijck, Wesemaal. — ld. als Deel; z. dit w.

Deine, v. — Te Brussel en omstr., Bierbeek, Neer-IJsche. — Z. Deel :

zelfde bet. en zelfde opmerk.

Dekriet, o. (Klemt, op Dek.) — Te Assche en omstr. — Riet dat dient om

te dekken : men maakt er schutsels van allen aard mede. — Phragmites

communis Trin.; fr. Phragmites commun; vuig. Roseau. — Groote

grasplant die in grachten en moerassen groeit en eenen grooten, pluim-

vormigen bloemenstand heeft.

Den, v.-. Denne(n)boom, m. — Te Achel, Berg, Bierbeek, Bilsen, Bloir,

Bolré, Brée, Coninxheim, Cuttecoven, Diepenbeek, Diest, Eist, Esschen,

Fall-Mheer, Freeren, Genck, Genoels-Elderen, Hasselt, Heffen, Helchteren,

6
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Herderen, Hex, Hoesselt, Jesseren, Ketzingen, Landen, Looz, Maaseyck,

Mali, Mechelen-a/M, Membruggen, Millen, Nederheim, Neerpelt, Neer-Repen,

Oostham, Over-Repen, Peer, Piringen, Rixingen, Rutten, Scherpenheuvel,

’S Heeren-Elderen, Sichem, Sl-Truiden, Sluizen, Spalbeek, Sussen, Testelt,

Tongeren, Vlijtingen, Widoie, Wommersom, Zeelhem. — Zelfde bet. en

zelfde opmerk, als voor Deel 1°) en 2°) : z. dit w.

—Den, z. Groven —
,
Spaanche —

, Zilver —

.

Dendermondsgras, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Lolium perenne L.;

fr. Ivraie vivace; vl. Dolik.

Deneboom, m. — Yerb. van Dennen — .
— Te Brussel en omstr. — Men

zegt ook Spèreboom. — Zelfde bet. en zelfde opmerk, als voor Deel.

Denne(n)boom, m. — Te Oostham en omstr. — Z. Deel; zelfde opmerk.

Denne(n)knop, m. — Te Oostham en omstr. — De Vrucht van de Coni-

feren of Kegeldragenden; fr. Cóne de Sapin, de Pin
,
d’Èpicea, enz.

Derik, m. — Te O.-L.-V.-Waver. — Op andere plaatsen zegt men Derink,

Derrink, Daring, enz. — Sinapis arvensis L.; fr. Moutarde des

champs; vl. Wilde Mostaard. — Een onkruid dat overal in de velden

gevonden wordt en veel schade veroorzaakt. ’T is daarom dat sommige

’t w. Derik, enz. zouden willen doen afkomen van het oude deer of dere,

dat schade beteekent. Van daar ook ons werkw. deren.

Derink, m. — Te Aarschot, Boisschot, Hoven, Sichem.— ld. als ’t voorg w.

—Derm, z. Eenen —
,
Hinnen —

,
Hoender —

.

Derrink, m. — Te Gheel, Tessenderloo, Veerle. — ld. als Derik.

Destel, v. — Verb. van Distel. — Te Aalst, Bailleul, Berthen, Brussel en

omstr., D’Worp, Gent en omstr., Laarne, Meteren, Nederbrakel, Nieuwer-

kerke, Sl-Jans-Cappel, Vleteren, Wetteren. — Carduus crispus L.: fr. Char-

don crépu; vl. Gewone Distel. — Somtijds begrijpt men onder denzelfden

naam ook den Cirsium arvense Scop.; fr. Cirse des champs;s\. Veder-

dislel, plant die veel op de Distel gelijkt, doch stijver is, en bijna alleenlijk

in de velden gevonden wordt : om dit verschil aan te duiden zegt men

op zekere plaatsen Stijve Dessel of Velddessel. — De vl. naam Veder-

distel is ontleend aan den vorm der pluimtjes (fr. aigrettes) van het zaad :

deze zijn vedersormig bij den Cirsium, en zaagvormig bij den Carduus.

— Destel, z. Melk — , O.-L.-V. — . Z. ook — Dissel en — Distel.

Dézëkensoogskens, o. mv. — Verb. van Jesukensoogskens

;

fr. Petits

yeux dupetit Jésus. — Te Lichtaart, Wuustwezel en omstr. — Beteekent

verscheidene soorten van ’t geslacht Myosotis L.; naar bijzonder den Myo-

sotis palustris With.; fr. Myosotis des marais

;

vuig. Ne m’oubliez pas;

vl. Muizenoor, ook Vergeet mij nietjes. — (Fig. bl. 83.) — Het goed en
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Myosolis palustris.

eenvoudig volk wijdde de schoons (e en liefelijkste bloemen aan Jesus, aan

Maria en aan de Heiligen toe. ’T is alzoo dat hier

de lieve bloemtjes van den Myosotis aan de

oogjes van ’t Kindje Jesus vergeleken worden. —
Z. ook Jesukensbloem, Jesukenshochtskens, enz.

Dieve(n kruid, o. — Te Brugge en omstr. —
Men zegt ook Meelblommetjes. — Clematis Vi-

talba L.; fr. Clématite des haies

;

vl. Klim- of

Vuurkruid.

Diézekesoogske(n)s, o. mv. — Verb. van Jesu-

kensoogskens .
— Te Turnhout en omstr. — Men

zegt ook Vergeet mij nietjes. — Voor bet. en

uitleg z. Dezekensoogskens.

Dikke-Boevies, v. — Te Mali, Nederheim, Slui-

zen, — ld. als Boevies; z. dit w. — Deze naam

wordt bijzonder gebruikt om het geslacht Bovista

aan te duiden
; deze planten zijn diklijviger dan

die van ’t geslacht Lycorperdon.

Dikke-Gerst, v. en m.— Te Turnhout en omstr.

— Item in ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limb. (Ton-

geren en omstr.), waar uitspr. = dikke-gass. Men

zegt er ook Wintergerst (uitspr. Wéntergass.) —
Hordeum hexastic/ium L.: ïr.Orge d sixrangs

;

vl. Wintergerst, Gerst met dikke aren.

Dikke-Konkoemmers, m. mv. — Te Brussel en

omstr., Neer-IJssche. — Verscheidene soorten

worden, onder dezen algemeenen naam, door het

volk aangeduid, bijzonderlijk : Cucurbita maxi-

ma L.; fr. Courge Potiron; vuig. Courge, Poti-

ron, Citrouille; vl. Groote Kauwoerde; C.

Pepo L. : fr. Courge Pépon

;

vuig. C. Giraumon;

C. Melopepo L.; fr. Courge Patisson

;

vuig.

Bonnet d'Èlecteur.— (Fig.) — Konkoemmers=
verb. Komkommers.

Dikke-Konkommers, m. mv. — Te Mali,

Sluizen, Tongeren en omstr. —Zelfde bet. en opmerk, als voor ’t voorg. w.
Dikke-Kroesele(n), v. mv. — In ’t zuid. gedeelte van Belg.-Limb. —

Ribes Uva crispa L., var. met dikke vruchten-, in ’t fr. Groseillier d

maquereaux genoemd. — Z. ook Kroeselen.

Bloem ?en
vrucht.

doorgesnedene
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Dikke-Spinnekoppe(n), m. mv. — Uitspr. — Spénnekeup of — Spén-

neköp (de umlaut der Duitschen). — Te Mali, Sluizen en elders in zuid. Belg.-

Limb. — Nigella Damascena L.; fr. Nigelle de Damas ; vl. Nigella van

Damascena, Nichelbloem. — N. B. Spinnekoppen, alleen gezegd, is op

dezelfde plaatsen de naam van den Aconitum Napellus L. De Nigella wordt

Dikke-S. genoemd om zijne groote zaadbollen : in de bloem zelve heeft het

volkeenige gelijkenis ontdekt met eenenSpinnekop.—Z.ookSpinnekoppen.

Dikke-Terf, v. — Te Tongeren en omstr., en bijna overal in zuid. Belg.-

Limb. — Triticum turgidumL.; fr. Froment renflé; vuig. Gros-blé; vl.

Dikke Tarwe. — Alzoo genoemd om de dikte der aren.

Dikke-Vetplant, v. — (Soms zegt men ook Vetplant alleen.) — Te

Brussel en omstr., Lokeren, in zuid. Belg.-Limb. — Agave americana L.;

fr. Agave d’Amérique. — (Fig.) — Elders wordt deze plant ook Honderd-

Dikkoppen, m. mv. — 1° Te Vorst en omstr. — Pyrethvum Leucan-

themum Coss. en Germ. (Chrysanthemum Leucanthemum L.; Leucan-

themum vulgare Lmk.); fr. Pyrèthre Leucanthème; vuig. Grande
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Marguerite; vl. Bertramkruid. — Alzoo genoemd om rede der dikke

bloemknoppen.

2° Te O.-L.-V.-Thielt wordt de naam van Dikkop bijzonder gegeven aan

den Chrysanthemum segetum L.; fr. Crysanthème des moissons; vl.

Goudbloem.

Dissel, v. — Verb. van Distel. — In zuid. Belg.-Limb.; bijzonder in de

omstr. van Tongeren. — Z. Destel : dezelfde bet. en opmerk.

—Dissel, z. Groote — ,
Jèzel —

,
Piads —

,
Staaif — . Z. ook — Destel

en — Distel.

Distel, v. — Te Alveringhem, Antwerpen, Brecht, Brugge en omstr.,

Dixmuide en omstr., Lokeren, Moll, Neer-IJssche, Oost-Roosbeke, Poperinghe,

Rethy, Thourout, Tongeren, Turnhout, Vlamertinghe, Wormhoudt en omstr.

— Z. Destel : zelfde bet. en opmerk.

—Distel, z. Dauw —
,
Konijn —

,
Malsch—

,
Melk—, O.-L.-V. —

, Suiker-

melk — , Wilde —

.

Djeniverboom, m. — Verb. van Jenever — .
— Te Dixmuide en omstr.,

Thourout. — Juniperus Communis L.; fr. Genévrier commun

;

vl.

Jeneverboomken.

Djeun, m. — Verb. van Ajuin. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als

Ajuin.

Djézemijne(n), v. mv. — Verb. van Jasmijnen. — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, S l-Jans-Cappel, Vleteren. — Z. Jasmijnen.

Djudas—
,
z. Judas —

.

Djuin, m. —Verb. van Ajuin.— Te Scheldewindeke en omstr. — Z. ajuin.

Dobbel-Boterbloem, v. — (Voor Dubbel —). — Te Opwijck en omstr. —
Caltha palustris L.; fr. Populage des marais; vl. Dodder. — Dobbel =
dubbel, heeft hier de bet. van groot. De zin is dus niet : met dubbele

bloemen (fr. a fleurs doublés), maar : met groote bloemen (fr. a grandes

fleurs). — De Dodder wordt door ’t volk aanzien als eene Boterbloem (fr.

Renoncule) met grootere bloemen dan de gewone soorten.

Dobbele-Kolleblomme, v. — Te Lokeren en omstr. — Men zegt ook

Groote — . Dobbel heeft -hier dezelfde bet. als voor ’t

voorg. w. — Papaver somniferum L.; fr. Pavot somnifère

;

vl. Groote Maankop. — (Fig.) — De bloemen zijn veel

grooter dan die van den P. Rhaeas L.; fr. Pavot Coque-

licot; vuig. Kolleblomme; ’t is daarom dat deze gekweekte

soort Dobbele — genoemd wordt, ofschoon de bloemen

enkel zijn.
Vrucht van

Papaver.

Dobbel-Weversblaren, o. mv. — Te Asper, Singem. — Te Ouwegem zegt
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men : Dobbel-Koeirebben, v. — Zelfde bet. als elders Weversblaren;

z. dit w. -- Dobbel heeft hier denzelfden zin als bij de twee voorg. ww.
Doche-Krieke, v. mv. — (Doche : uitspr. der ch als in ’t fr.) — Verb. van

Duitsche-Krieken. — Te Brussel en omstr. Men zegt ook Sterke-Krieke.

— Id. als Noordkrieken.

Dod, Dodde, v. — Te Antwerpen, Hoogstraten, Lichtaart, Rethy. —
Typha latifolia L. en soms ook T. angustifolia L.; fr. Massette a larges

feuüles en M. d feuüles étroites; vl. Dodderiet. — Z. ook Kruisriet,

Kolfriet, Tod, Totsen, Dodsen.

Dodsen, v. mv. — Te Gheel en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Doempers, m. mv. — Te Vilvoorde en omstr. — Z. ook Dompers. —
Deze naam wordt gebruikt om verscheidene soorten van Bovista Pers. en

Lycoperdon Fr. (fr. Boviste en Vesse-de-Loup) aan te duiden. —
Z. Boeveest, Boevies. — Doempers komt van doemp = damp en bet.

zooveel als stof. Als men op de doempers trapt springen zij open en ver-

spreiden hun zaad dat als rook of stof door de lucht vliegt.

Dokkeblad, o; Dokkeblaren, o. mv. — Deze naam heeft verscheidene

bet., volgens de plaatsen :

1° Te Exaarde, Saffelare noemt men alzoo twee soorten van waterplanten,

de eene met witte, de andere met gele bloemen; beide hebben groote ronde

bladeren die op het water uitgespreid liggen. — Nymphaea alba L.; fr.

Nénuphar blanc; vl. Waterlelie en Nuphar luteum Sibth. en Sm.;

fr. Nuphar jaune; vuig. Nénuphar faune; vl. Plompen.

2° Te Vollezeele beduidt deze naam den Lappa Tournef., bijzonder den

L. minor DC.; fr. Bardane mineure; vl. Klis of Kliskruid. — De

vruchten hebben ongeveer 1 centim. doorsnede, zijn bolvormig en hechten

zich gemakkelijk aan de kleederen vast.

N. B. Sommige willen Dokkeblad afleiden van ’t werkw. duiken

(fr. plonger). De bloem, zeggen zij, gaat boven ’t water open en de zaadbol

duikt onder ’t water om te rijpen. Deze uitleg schijnt ons wat te ver

gezocht, bijzonder daar het zeldzaam gebeurt dat de zaadbollen duiken, om

te rijpen. Eene uitlegging die ons natuurlijker schijnt is de rede van dien

naam te zoeken in ’t woord dok, mv. dokken (fr. en engl. doek = un

bassin pour retenir 1’eau)
:
plant die in de dokken of wateren groeit.

Dokkebladje, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Limnanthemum nym-

phoïdes Link.; fr. Limnanthème F’aux-Nénuphar

;

vl. Vijverin. —
Deze plant, gelijk haar naam het ook te verstaan geeft, is als eene verklei-

ning van het Dokkeblad; fr. Nénuphar. Zij groeit ook in ’t water, enz. —
Z. verderen uitleg bij ’t voorg. w. — Men zegt ook Klein-Dokkebladje.

—Dokkebladje, z. Klein —

.
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Dokkebloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Zelfde bet. en opmerk, als

voor Dokkeblad.

— Dokwortel, v., z. Smalle. —
Dolfijn, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Delphinium grandiflorum L.:

fr. Dauphinelle d grandes fleurs. — Dolfijn is wellicht eene verb. van

den lat. of den fr. naam; dolfijn, overigens = fr. dauphin. — Voor den

D. Ajacis L., die gewoonlijker in onze hoven gekwreekt wordt, gebruikt

men er, gelijk elders, den naam van Ridderspoor.

Kampernoeliën van het geslacht Agaricus.

Dolhondenbrood, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Agaricus campestris L.

en zijne variëteiten; fr. Agaric champêtre; vl. Veldbladzwam. Daaren-

boven begrijpt het volk, onder denzelfden naam, bijna al de andere soorten

van Paddestoelen die den

uiterlijken vorm van denAga-

ricus hebben, d. i. den vorm

van eenen regen- of zonnes-

cherm.— Volgens de meening

van ’t volk, eten de dolle

honden van deze zwammen

of maakt het eten dier planten

de honden dol.

Dolle-Kers, v. — Te Herent,

Hoogstraten en omstr. —
Atropa Belladona L.; fr.

A trope Belladone ; vuig. Bel-

ladone; vl. Doodkruid,

Wol'fkers.— (Fig.)— De plant

is vergiftig; de rijpe vrucht is

gelijk eene zwarte, blinkende

kers. — Z. ook Belladona.
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Dolle-Kervel, m.— Te Gheel en omstr.—yKthusa Cynapiumb.\ fr.Êthuse

Petite-Ciguë; vl. Dolle Kervel. — (Fig.) — Deze plant gelijkt veel op den

Kervel en, daar ze vergiftig is, wordt ze dolle of dulle kervel geheeten.

Dompers, m. mv. —
Te Wesemaal en omstr.

— Zelfde bet. en uitleg

als voor Doempers.

Donderbaard, m. —
Te Perck, Steenocker-

zeel en omstr. — Elders

zegt men Donderbla-

ren, Donderbloemen

,

Donderbos, Donder

-

Zaad, bloemen en bladeren van Jüthusa Cynapium.

plant, Donderkruid, enz.; z. deze ww. — De Donderbaard, enz.

Sempervivum tectorum L.; fr. Joubarbe des toits, is eene oude mytho-

logische plant, aan Donderer of Donderaar toegewijd. — Donderer of

Donderaar was een tweede naam die aan Thor, den grooten afgod van

’t Noorden, gegeven wierd. Alzoo ook riepen de Romeinen hunnen Jupiter

aan onder den naam van Jupiter tonans; fr. Jupiter tonnant. Terwijl zij

den vijfden dag der week (dies Jovis; fr. Jeudi) volgens den algemeenen

naam van hunnen god noemden, zien wij die van ’t Noorden denzelfden dag

volgens den bijzonderen naam van Thor doopen en Donderdag of dag van

den Donderaar heeten. — Op dezelfde wijze waren hem zekere planten

toegewijd en werden daarom Donderblaren, Donderbaard, enz. genoemd.

(Vglk. ’t fr. Joubarbe = Jovis barba = Jupitersbaard.J Het volk plaatste

ze op zijne woningen om van den donder bevrijd te worden. Dit gebruik is

op zekere plaatsen tot heden toe behouden, ofschoon men er niet meer

dezelfde beteekenis aan hechte.
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Donderblaren, o. mv. — Te Antwerpen, Appelterre, Bailleul, Berthen*

Bierbeek, Bogaarden, Brasschaat, Brussel, Gent en omstr., Gheel, Hove,

Laarne, Lokeren, Mechelen, Meteren, Nederbrakel, Neer-Ussche, Oost-

Roosbeke, Rethy, Schilde, S l-Jans-Cappel, Vilvoorde, Vlamertinghe, Vle-

teren, Wetteren, Wormhoudt en omstr. — Zelfde bet. en opmerk, als

voor Donderbaard.

Donderbloemen, v. mv. — Deze naam bet. verscheidene soorten van

planten, volgens de plaatsen

:

1° Te Brugge eïi omstr. (uitspr. Dunderblomme)

,

Poperinghe en omstr.

(uitspr. Dunderbloeme) .
— Sempervivum tectorum L.; fr. Joubarbe des

toits. Voor uitleg, z. Donderbaard.

2° Te Gheel en omstr. is deze naam synoniem van Kollebloemen, en

wordt gebruikt om den Papaver Rhaeas L., P. dubium L. en P. Arge-

mone L. aan te duiden; fr. Pavot Coquelicot, vuig. Coquelicot; Pavot

douteux en P. Argémone; vl. Maankop
, Kollebloem, Roode-Heul, enz.

3° Te Achel en omstr.— Tanacetum vulgare L.;fr. Tanaisie commune;

vl. Reinvaar. — Waarom men deze plant Donderbloem heet, is bij het

woord Kruidwisch te lezen.

Donderblomme
;
Dunderblomme, v. — Te Brugge en omstr. — Z.

Donderbloemen, 1°j.

Donderbos, m. — Te Turnhout en omstr. — Zelfde bet. en opmerk, als

voor Donderbaard. — Bos = fr. touffe.

Donderkruid, o. — Te Bautersem, Droogenbosch, D’Worp (uitspr. —
Kroïd), Herent, Hever, Leest, Mariakerke (W.-Vl.) Meersen, O.-L.-V.-Waver,

Saventhem, Vertrijck, Wackerzeel. — Zelfde bet. en uitleg als voor

Dondebbaard.

Donderplant, v. — Te Kessel-Loo, Leuven, Pare, Vosselaar. — Zelfde-

bet. en uitleg als voor Donderbaard.

Dondertoppen, m. mv. — Te Huldenberg en omstr. — Z. Donderbaard :

zelfde bet. en uitleg.

Dooier, m. — Te Kester. — Camelina sativa Crantz; fr. Caméline

cultivée; vl. Oliezaad. — Misschien zoo geheeten omdat de bloempjes geel

zijn gelijk de dooier van een ei. — Z. ook Daalder, Huttentut, Door, enz.

Door, m. — Is als eene samentrekking van ’t voorg. w. Dooier.

1° Te Scheldewindeke en omstr. — Zelfde bet. als Dooier en Daalder.

2° Te Wetteren en omstr. — Lepidium sativum L.-. fr. Passerage

cultivé; vuig. Cresson alénois; vl. Hofkers, ook Sterkers en Boler-

hamkruid genaamd. — De bloemen dezer laatste plant zijn wit.

Doorhage, v. — (Voor Doornhage.) — Te Dixmuide en omstr. —



90 DOO.

Crataegus oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.
; fr. Aubépine épineuse

en Au. a unstyle; vl. Hagedoorn, Boornlaar, enz.

Doorleer, Doorleere, m. — (Voor Boornlaar, enz.) —Te Aalst, Brussel,

D’Worp, Laarne, Lokeren, Nederbrakel, Nieuwerkerke. — Zelfde bet. als ’t

voorg. w.

Doorn, m. — Te Oost-Roosbeke. — Men zegt ook Boornboom en

Boornhage. — ld. als Doorhage. — Z. ook Doorns.

Doorn, z. Asch — , Grijzen — ,
Hage-Witte—

,
Kruis — , Vink — , Vuur—,

Witte —
,
Zee — . Z. ook — Doorns.

Doorn-Acacia, m. — Te Exaarde, Saffelare.— Men zegt ook Boorn-Christi.

— Gleditschia triacanthos L.; fr. Févier d trois épines; vl. Boonen-

boom. — (Fig.) — Deze

uitlandsche boom heeft

eenige gelijkenis met den

Robinia Pseudo-A cacia

L. en is voorzien van

groote doorns : vandaar

de naam van Boorn-

Acacia.

Gleditschia triacanthos.

Doornappel, m. — Te Gent en omstr. — Batura Stramonium L. ; fr.

Batura Stramoine

;

vuig. Stramoine, Pomme épineuse. — (Fig.) — Een

onkruid, wiens vrucht omtrent den vorm heeft van eenen appel en gansch

met stekels of doorns bezet is. — Dezelfde naam wordt soms ook gebruikt

in de omstr. van Tongeren, alwaar de uitspr. is : dfwjoinappel

.

Doornbeze, v. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — De vrucht van Cra-

taegus oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.; fr. Aubépine épineuse

en Aubépine dunstyle ;vl. Hagedoorn, Boornlaar, enz. — Z. ook Doorn.
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Doornboom, m. — Te Brussel en omstr., Oost-Roosbeke. — ld. als

Doorn, Doorleer, Doorhage, enz. — Te Brussel is de uitspr. Doren-

bu(h)um.

Doorn-Christi, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Doorn-Acacia.

Doornekroon, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Men noemt alzoo verschei-

dene soorten van Passiflora L.; fr. Passiflore, Fleur de la Passion

;

vl. Passiebloem : gekweekte sieraadplanten, uit Brazilië ingebracht. —
Met een weinig goeden wil, kan men op deze plant de verscheidene

werktuigen der Passie van Onzen Heer vinden; onder anderen ziet men in

de bloem als eene nabootsing van de Doornekroon. — Z. ook Doornen-

KROONBLOEM.

—Doornen, z. Doorns.

Doornenkroonbloem, v. — Te Antwerpen, Vilvoorde en omstr. — Medi-

cago maculata Willd.; fr. Luzerne maculée; vl. Gevlekte Rupsklaver.

— De ronde zaadhulze dezer plant is met stekeltjes bezet en verbeeldt,

volgens de meening van ’t volk, de Doornenkroon van Christus ; de roode

of zwartachtige vlekken, op de blaadjes, komen voort, volgens dezelfde

meening, van het bloed dat op den Calvarieberg uit Christus’ wonden vloeide.

Doornhage, v. — Te Oost-Roosbeke, Poperinghe, Vlamertinghe. —
ld. als Doorhage.

Doornhout, o. — Uitspr. — heut. — Te Poperinghe, Vlamertinghe. —
ld. als Doorhage.

Doornlaar, m. — Te Exaarde,

Saffelare. — ld. als Doorhage.

Doorns, m. mv. — Te Aalst,

Esschen, Rethy, Vosselaar.— Men

zegt ook Dorens , Dores en

Doorne. — ld. als Braam.

— Doorns, z. Appel —
, Boete

-

land —
,
Brem — , Christus’ —

,

Duivels— , Hei— ,
Klap—

,
Kruip

—
,
Slee —

, Sleeuw —
,
Slikke

—
,
Sneeuw— , Spuk — , Zwarte .

Doornstruik, m. — TeHelchte-

ren en omstr.— Ulex europaeus

L.
;

fr. Ajonc d’Europe

;

vl. Ste-

kebrem. — De plant is struik-

vormig en voorzien van doornen.

Doove-Netel, v. — 1° Te Aarschot, Oplinter, Rethy. — Lamium album L.
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en L. purpureum L.; fr. Lamier blanc

;

vuig. Ortie Manche en L.

pourpre. — (Fig. bl. 91.)

2° Te O.-L.-V.-Thielt. — Stachys sylvatica L.; fr. Epiaire des bois

;

vl. Bosch-Ziest.

Deze verscheidene planten gelijken, door hunne bladeren, aan Netelen,

doch zij steken niet.

Doov’-Jèttel, v. — Verb. van Doove-Netel. — Te Mali, Sluizen en in de

omstr. van Tongeren. — Lamium album L.
;

fr. Lamier blanc

;

vuig.

Ortie Manche; vl. Doove Netel. — Door hare bladeren, gelijkt deze plant

aan eene Netel, doch zij steekt niet. — (Fig. bl. 91.)

—Dop, z. Fier —

.

—Doppers, z. Kissen —

.

Dorebezeke(n)s, o. mv. — Te Lichtaart en omstr. — De vruchten van

den Braam : z. dit w. — De Braam wordt te Lichtaart Dores genoemd.

Dorebeust, m. — Te Oostham. — 1° ld. als Braam. — Beust is synoniem

van struik; dorebeust bet. dus zooveel

als dorenstruik. — In dezen l sten zin

zegt men soms ook Brembezen.

2° Prunus spinosa L.; fr. Prunier

épineux; vuig. Prunellier, Èpine

noire;\\. Hondskrieken, Sleedoorns.

(Fig.)

Doreleer, m. — 1° Te Brussel, Perck,

Vilvoorde. — ld. als Doorleer.

2° Te Schilde en omstr., als ook in

de omstr. van Brussel. — Prwms
Prunus spinosa.

spinosa L.; fr. Prunier épineux;

vuig. Prunellier, Êpine noire; vl. Hondskrieken, Sleedoorns. — (Fig.)

Dorels, m. mv. — Verb. van Dorens; fr. épines. — Te Schelle. — ld.

als Braam.

Dorenhaag, v.— Te Lichtaart, Rethy.— ld. als Doorhage, Doorleer, enz.

— Z. die ww.
Dores, m. mv. — Verb. van Dorens. — Te Bierbeek, Lichtaart, Neer-

IJssche, Rethy. — ld. als Dorenhaag of Doorhage. — Z. ook Doorns.

Doreshaag, v. — Uitspr. Deureshaag. — Te Bierbeek, Neer-IJssehe. —
ld. als Dorenhaag of Doorhage.

— Dot, z. Gras —

.

—Dotje, z. Gras —

.

Dounen, v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren.
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— De vruchten van Crataegus oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.;

fr. Aubépine épineuse en Au. d un style; vl. Hagedoorn, Doornlaar.

—Dounen, z. Groote —

.

Douwdistel, z. Dauwdistel.

Draaf, m. — Uitspr. Draof. — Verb. en verkorting van Dravik

?

—
Te Bloir, Genoels-Elderen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — Bromus

Secalinus L. en Br. mollis L.; fr. Brome Seigle of Séglin en Br. mou;

vl. Dravik. — Twee grasplanten die als onkruid in ’t graan groeien.

Draaiwijgaard, m. — Verb. van Druifwijngaard. — Te Antwerpen en

omstr. — Vitis vinifera L.; fr. Vigne vinifère; vuig. Vigne

;

vl. Wijnstok,

Druivelaar

.

— Z. ook Druive(n)boom.

Dragoen, m. — Verb. van Dragon. — Te Exaarde, Saffelare. — Arte-

misia Dracunculus L.; fr. Armoise Estragon; vuig. Estragon; vl. Stra-

goen. Dragon.

Dragon, m. — Te Bailleul, Berthem, Gent, Smans-Cappel, Vilvoorde. —
ld. als ’t voorg. w.

Dragonder, m. — Te Brussel en omstr., Oost-Roosbeke.— ld. als Dragoen

en Dragon.

—Drank, z. Mei —

.

Dravik, m. — Te Hoogstraten, O.-L.-V.-Thielt, Schilde, Vilvoorde. —
ld. als Draaf.

Dravit, m. — Verb. van Dravik. — Te Hove en omstr. — ld. als Draaf.

— Drek, z. Eenden — ,
Padden — , Vorsschen —

.

Dreup. —Verb. van Drop. — Te Esschen. — Fr. Paté de jus de réglisse.

Dreuvelare, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Druivelaar.

Driesbloem, v. — Te Hoogstraten en omstr. — Bellis perennis L.:

fr. Pdquerette vivace; vuig. Petite Marguerite, Pdquerette; vl. Made-

liefken. — Een Dries is eene slechte weide of een grazig stuk gronds van

weinig waarde. Op zulke plaatsen groeit deze plant gewonelijk in groote

menigte.

Driesblommeke(n), o. — Te Brecht, Lichtaart, Turnhout. — ld. als Dries-

bloem. — Als de bloem dubbel is, gelijk het gebeurt bij de variëteiten die

in de hoven gekweekt worden, dan zegt men, te Turnhout, Madeliefken.

Driesblummeke, o. — Te Rethy en omstr. — ld. als Driesbloem.

Dries(ch)bloemeken, o. — Te Gheel en omstr. — ld. als Driesbloem. —
Als de bloemen dubbel zijn dan zegt men Meizeutje. Z. dit w.

Drijblad, o. — Te Rethy, Schilde, Turnhout, Zeverdonck. Op deze twee

laatste plaatsen zegt men ook Wilde Flier.—Aïgopodium Podagraria L.;

fr. Êgopode des goutleux; vl. Geitepoot. — Een onkruid dat bijzonder
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onder de hagen groeit : zijn blad is samengesteld uit drij bladeren, die elk

in drij kleinere verdeeld zijn.

Drijkleurige-Winde, v. — Te Gent en omstr. — Convolvulus tricolor L.;

fr. Liseron tricolore; vuig. Belle-de-jour.

Drijkrop, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Fr. Chou de Savoie de Mai of

Chou de Milan. — Soort van Savooiekool, die drij of meer kleine kroppen

schiet, als de hoofdkrop afgesneden is.

Drijkropper, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

Drijveboom,m.—Te Bambecque,Herzele,Ledringhem,West-Cappel,Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Druive(n)boom. — Men zegt er ook Wijngaard.

Driveboom, m. — Te Poperinghe en omstr. — ld. als Druive(n)boom.

Dronkaard, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Lolium temulentum L.; fr.

Ivraie enivrante

;

vuig. Ivraie; vl. Dolik. — De zaden dezer grasplant

hebben dronkenmakende eigenschappen.

— Drop, z. Bloed —

.

Druifkens, o. mv. — Te Gheel, Hoogstraten en omstr. — Muscari

botryoïdes Mill. en M. racemosum Mill.; fr. Muscari Faux-Botryde en

M. d grappe

;

vl. Muskaat-Hyacint. — De bloemtrosjes dezer planten

gelijken aan druiventrosjes.

Druifke(n)s, z. Blauw —

.

Druifwijger, m. — Te Esschen, Turnhout en omstr. — Men zegt ook

Druiwijger

.

— ld. als Druive(n)boom.

Druivelaar, m. — Te Brugge en omstr. (uitspr. = Druvelare), Dixmuide

(uitspr. = Druvelaar), Exaarde, Oost-Roosbeke (uitspr. = Dreuvelare),

Saffelare, Thourout (uitspr.

= Druvelare), Vlamertinghe

(uitspr. = Druvelaar). — ld.

als Druive(n)boom.

Druiveleer, m. — Te Gent en

omstr. (uitspr. = Druivelêre)

.

Laarne (id.), Lokeren (uitspr. —
Druiveleire)

,

Nederbrakel

,

Wetteren (uitspr. = Druive-

leir). — ld. als Druive(n)boom.

— Druiveleire,z.We(i)lden—

,

Wilde —

.

— Druiven, z. Wilde —

.

Druive(n)boom, m. — Te Oostham en omstr. — Vitis vinifera L.:

fr. Vigne vinifere

;

vuig. Vigne ;vl. Wijnstok, Druivelaar ,
Druivenboom.

- (Fig. bl. 94 en 95.)
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Druiwijger, m. — Te Brecht, Esschen, Gheel, Lichtaart, Turnhout. — Te

Esschen en te Turnhout zegt men ook Druifwijger

.

— ld. als Druive(n)boom.

Yiiis vinifera. Opengande bloem. Jonge druif. Doorgesnedene druif.

Druiwijgerd, m. — Te Rethy en omstr. — Verb. van Druifwijngaard.

— Id. als Druive(n)boom.

Druuf-Waai, v. — Verb. van Droeve Wilg. — Te Berg, Bloir, Eist,

Herderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren.— Somtijds

hoort men ook, bijzonder te Tongeren : Treurwilg of Treurwillig. —
Salix babylonica L.; fr. Saule de Babylone

;

vuig. S. pleureur; vl.

Treurwilg .— De neèrhangende takken dezer Wilg geven haar een droevig

voorkomen.

Druveboom, m. — Te Dixmuide en omstr., Vlamertinghe. — ld. als

Druive(n)boom.

Druvelare, m. — Te Brugge en omstr., Thourout. — ld. als Druivelaar

en Druive(n boom.

Duil. — Te Exaarde, Saffelare. — Sparganium ramosum Huds. en Sp.

simplex Huds.; fr. Rubanier rameux

;

vuig. Ruban d’eau en R. simple

;

vl. Egelskop.

Duin, m. — Te Poppel en omstr. — Ammophila arenaria Link; fr.

Ammophile des sables; vl. Helmgras. — Deze grasplant groeit veel in

de duinen, die zij bij middel harer wortels vastlegt. ’T is daarom ook dat zij

veel geplant wordt in de zeeduinen der belgische kust.

Duitsche-Pijp, v. — Te Exaarde, Gent en omstr., Saffelare. — Aristo-

lochia Sipho L’Hér.; fr. Aristoloche Siphon

;

vl. Baarkruid. — De bloem

dezer plant is pijpwormig en gelijkt niet slecht aan eene duitsche pijp

(fr. pipe allemande).

Duitsche-Terve, v. — Te Laarne, Wetteren. — Zea Maïs L.; fr. Maïs

cultivé; vuig. Blé de Turquie; vl. Turksch Koorn.

Duive(n)boone(n), v. mv. — Te Exaarde, Lokeren, Saffelare, Turnhout.

— Faba vulgaris Mönch, var. equina; fr. Fève commune, variété a petits

fruits, appelés Féverolles; vl. Veldboon, Peerdeboon. — Deze var. van

boonen wordt ook aan de duiven tot voeder gegeven : van daar de gemelde

naam.
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—Duivel, z. ijzeren — .

Duivelinne, v. — Te Opwijck en omstr. — Helleborus niger L.: fr.

Hellébore noir

;

vuig. Rosé de Noël; vl. Zwart Hersenkruid. — Xoor

uitleg, z. Ijzeren-Duivel.

— Duivelke(n)s, z. Spijtsche —

.

Duivelkensbrood, z. Duivelsbrood.

Duivel saren, v. mv. — Te Brecht en omstr. — Ziekte der tarwe, gerst

en haver, veroorzaakt door eene Schimmelplant, de Ustilago Segetum Cord.

— De aren, door die ziekte aangetast, worden geheel zwart en, daar de

duivel ook voor zwart doorgaat, noemt men zulke aren Duivelsaren.

Duivelsbeet, v. — Te Gaver, Ingoyghem. — Anemone nemorosa L.:

fr. Anémone Sylvie

;

vuig. Sylvie

;

vl. Boschwindroosje. — Dien zonder-

lingen naam van Duivelsbeet heeft de plant waarschijnlijk aan hare

vergiftige ^eigenschap te' danken. — Z. ook Wild-Vuurkruid, Rappebloem,

Rappekruid, enz.

Duivelsbrood, o. — 1° Te Brussel, Mechelen, Perck, Wuustwezel. —
Verscheidene soorten van Kampernoeliën of Zwammen, maar bijzonder

de groote, houtachtige boomzwammen : Polyporus igniarius Fries,

Epicr. (Fomes igniarius Fries, Summ.) en Polyporus fomentarius Fr.,

Epicr. (Fomes fomentarius Fr., Summ.). — Deze twee soorten, maar

bijzonder de eerste, dienen om het vuurzwam te bereiden (fr. arnadou;

van daar ook de naam van Polypore amadouvier, die aan de eerste soort

gegeven wordt.) — Waarom de naam van Duivelsbrood

?

— Wel, de vorm

dezer groote Kampernoeliën gelijkt een weinig aan een brood, doch zij zijn

zoo hard en taai, zegt men, dat slechts de duivel ze zou kunnen knauwen.

2° Te Goes en te Schelle is Duivelsbrood synoniem van Boeveest.

Z. dit w.

Duivelsdoorn, m. — 1° Te Exaarde, Saffelare. — Ononis spinosa L.;

fr. Bugrane épineuse; vl. Doornachtig Stalkruid. — Eene zeer onaan-

gename plant voor de landbouwers, die als onkruid in de velden wast en,

om rede harer stekels en lange wortels, veel ongemak veroorzaakt :

van daar Duivelsdoorn genoemd.

2° In andere plaatsen van Vlaanderen bet. dezelfde naam den Ulex

europaeus L.; fr. Ajonc d'Europe; vl. Gaspeldoorn. — Gelijk de voor-

gaande plant, is deze ook maar zeer weinig welkom bij de landbouwers en,

daar ze ook van doorns voorzien is, heeft zij denzelfden naam gekregen.

Duivelskersen, v. mv. — Te Oplinter en omstr. — Agaricus musca-

riiLS L.: fr. Agaric Fausse-Oronge; vl. Vliegenpaddestoel. —Deze Paddes-

toelen zijn zeer vergiftig; ze zijn rood gelijk kersen en bij het uitkomen
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Agaricus muscarius.

zijn ze rond van vorm : dit alles te samen genomen is de rede van den naam

die ze gekregen hebben. — (Fig.) — Z. ook Vliegenpaddestoel.

Duivelsklauwen, m. mv. —
Te Gaver, Ingoyghem. — Dezelfde

bet. en dezelfde uitleg als voor

Düivelsbeet. — De bladeren of

de wortels dezer plant hebben

eenige gelijkenis met eenen

klauw. — In Vlaanderen heeft

deze naam somtijds denzelfden

zin als elders Kraaienklauwen.

Z. dit w.

Duivelsnaaigaren, o. — 1° Te

Huldenberg. — Lonicera Peri-

clymenum L.; fr. Chèvrefeuüle

des bois; vl. Wilde Mammes-
truik,Wüd Geüeblad.

2° Te Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt. — Convolvulus sepium L. (Calys-

tegia sepium R. Br.); fr. Liseron des haies; vl. Hagewinde.

De stammen dezer twee planten zijn dun, lang en sterk, gelijk een dik

naaigaren of eene naaikoord; daarenboven ’t zijn nutteloze of schadelijke

planten.

Duivelsnaaigarenhout, o. — Te Molenbeek-Wersbeek. — ld. als ’t voorg.

w. 1°) : Lonicera, enz.

Duive(n)kervel, m. — 1° TeBrecht en omstr. — Fumaria officinalis L.;

fr. Fumeterre officinale; vl. Genezende

Aardrook.

2° Te Turnhout. — Corydalis bulbosa DC.;

fr. Corydale bulbeuse; vl. Helmkruid.

Deze twee planten gelijken veel op elkander;

dus niet te verwonderen dat het volk ze onder

denzelfden naam begrijpt. Overigens hunne bla-

deren gelijken niet slecht op die van den Kervel.

Duive(n)kruid, o. — Te Bautersem, Mali

(uitspr . — Dauvekraud), Sluizen (id); Vertrijck.

— Artemisia ponticah.\ fr. Armoise du Pont;

vuig. Petite Absinthe.— Een welriekend kruid,

dat in de hoven groeit en gebruikt wordt om duiven op te vullen.

Duizendblad, o. — Te Aalst (uitspr. = Duzendblad), Antwerpen,

a, Gansche,
b, Doorgesnedene bloem van

Fumaria.
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Bambecque, Brecht (uitspr. = Duzendblad), Brussel (id.); Esquelbecq,

Herzeele, Hoogstraten, Lokeren (uitspr. = Duzendblad), Turnhout

(uitspr. = Duzendblad), Zeverdonck (uitspr. = Duzedblad), West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt.—A c/iillea Millefolium L.; fr. Achillée Millefeuille

;

Mülefeuüle; vl. Garwe, Gerwe, Duizendblad. — De bladeren dezer

plant zijn, zeer fijn, in duizenden kleinere blaadjes verdeeld.

Duizendblaren, o. mv. — Te Meldert en omstr. — ld. als Duizendblad.

Duizendtandekens, o. mv. — Te Wommersom. — ld. als Duizendblad.

Dulle-Kervel, m. — Te Brugge en omstr., Oost-Roosbeke. — ld. als

Dolle-Kervel.

Dunderblaan, o. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sint-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Donderblaren.

Dunderblare(n), o. mv. — Te Vlamertinghe, Wormhoudt en omstr. —
ld. als Donderblaren.

Dunderbloeme, v. — Te Poperinghe en omstr. — ld. als Donder-

BLOEMEN, 1°).

Duts(ch)e-Klaver, m. — Te Bierbeek, Huldenberg, Neer-IJssche, Steen-

ockerzeel. — Tvifolium pratense L.; fr. Trèfle des prés; vl. Gewone

Klaver, Tamme Klaver. — Dutsch = Dietsch, en is synoniem van

Vlaamsch. Deze klaver wordt zoo genoemd ter onderscheiding van den

Russischen (Trifolium incarnatum L.) en van den Franschen klaver

(Medicago sativa L.). — Elders heeft dit laatste w. nog eene andere bet.;

z. Fransche-Klaver.

Duvelsbrood, o. — Te Brussel en omstr. — Zelfde bet. en uitleg als voor

Duivelsbrood, 1°).

Duveltjesboter, v. — Verb. van Duiveltjes — . Te Turnhout en omstr.,

noemt men alzoo de kleine Kampernoeliën of Paddestoelen die men talrijk

in de vochtige en duistere hoeken vindt, en bijna alle toebehoren aan ’t

geslacht Coprinus Fr.; fr. Coprin. Na eenige dagen bestaans, smelten deze

planten weg en laten niets dan een zwart en walglijk vocht over (fr. espèces

déliquescentes).

Duzedblad, o. — Z. Duizendblad.

Duzendblad, o. — Z. Duizendblad.

Duzenduugske(n)s
,

o. mv. — Verb. van Duizend-oogskens. — Te

Brussel en omstr. — ld. als Vergeet mij niet. — De bloemtjes zijn zeer tal-

rijk op deze planten (als met duizenden

)

en gelijken aan kleine oogskens.

D(w)oinappel, m. — Verb. van Doornappel. — Te Tongeren en omstr.

— Id. als Doornappel.

Dzenuvers, z. Jenuvers.

Dzozemienen, z. Jassemienen.
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E
Eb, m. — Verkorting van Ebben, Ebbenhout of Ebbenboom (fr. Bois

d’ébène). — Te Exaarde, Saffelare. — Cytisus Laburnum L.; fr. Cytise

Aubour, Cytise d grappes, Faux-Êbénier

;

vuig. Pluie d’or; vl. Gouden

Regen, Valsche Ebbenboom.

Ebbees, v. — Verb. van Eerdbees, Erdbees = Aardbezie. — Te

Steenockerzeel. — Fragaria vesca L.; fr. Fraisier comestible; vl.

Aardbezie.

Matricaria Chamomilla.

a, b, c, enz. Plant en verschillige deelen der bloem en der vrucht; — ƒ, blad.

Ebbelijn. — Te O.-L.-V.-Waver. — Matricaria Chamomilla L.; fr.

Matricaire Camomüle ; Camomille; vl. Moederkruid. — Ebbellijn, zoo

als M.Vits het opmerkt (Mém. cour. inéd.), is verwant metApel, Appellijn,

Eppellij n, Epellijn, Opellijn, Uppellijn en Lepellijn. Het stamwoord

schijnt Appellijn {= kleine appel) te zijn. Het bloemkopken dezer plant is
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inderdaad langwerpig-rond gelijk een kleine appel. — Lijn is een oude

uitgang der verkleinworden die thans in ’t vl. maar zelden gebruikt wordt,

maar die in ’t duitsch bewaard is onder den vorm lein. — In Eppelijn,

Ebbelijn en Epellijn is de a met e verwisseld ; ’t geen nog alle dagen gebeurt.

Immers men hoort dikwijls : « Rond als een eppelke (= appelken) » enz.

Dit herinnert ons natuurlijk den Umlaut der Duitschen (verandering van a

in &= è, enz.) welke insgelijks plaats heeft in ’t vormen der verkleinwoorden

uitgaande op lein, b. v. Strauss = bouquet; Strdusslein= petit bouquet.

— Lepellijn, Opellijn en Uppellijn zijn verb. van Ebbellijn, enz. —
Apel komt van Appel.

Ebbëre(n), v. mv. — Klemt op Eb. — Te Berg, Bloir, Eist, Herderen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — ld. als Aardbei (= Aardbezie).

Ebbere(n), z. Wil—.
Ebeenhout, o. — Verb. van Ebbenhout. — Te Huldenberg. — Dezelfde

bet. als Eb.

Echelkoolen, m. mv. —
Verscheidene beteekenissen :

1° Te Binckom. — Ranun-

culus Flammula L.; fr.

Renoncule Flammette; vl.

Vlam-Ranonkel.

2° Te Gheel, Hoogstraten.

— Menyanthes trifoliata L.;

fr. Ményanthe trifoliolée

;

vuig. Trèfle d’eau

;

vl.

Maandkruid. — (Fig.)

3° Te St-Joris-Winghe. —
Alisma Plantago L.; fr.

Flüteau Plantain d’eau; vl.

Fluitkvuid. — (Fig. bl. 101.)

N. B. De drij gemelde plan-

ten groeien aan of in de waters

waar de echelen of bloed-

zuigers hun verblijf hebben;

het volk meent wellicht dat

zij hun ook tot voedsel dienen: van daar de naam van Echelkoolen.

Edbezen, v. mv. — Verb. van Erdbezien = Aardbeziën. — Te Tessen-

derloo, Veerle. — ld. als Aardbei = Aardbezie.

Edderik, m. — Te Bierbeek, Neer-IJssche, Uccle. — Polygonum avicu-
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lare L.; fr. Renouée des oiseaux; vuig. Trainasse; vl. Varkensgras,

Knoopgras. — Z. ook Hedderik,

Hedderink.

Edje, m. — Verb. van Edik ? —
Te Herderen en omstr. — Acetum;

fr. Vinaigre; vl. Azijn.

Edvelt, m. — Yerb. van Erdveil

= Aardveil . — Te Steenockerzeel.

— Dezelfde zin en opmerk, als voor

Ee(r)dsvel.

Eedsbezen, z. Ee(r)dsrezen.

Eedsschalen, z. Ee(r)dsschalen.

Eedsvel, z. Ee(r)dsvel.

Eek, m. — Verb. van Eik. — Te

Gent en omstr., Laarne, Lokeren,

Nederbrakel, Nieuwerkerke, Schel-

dewindeke, Sl-Laurens, Wetteren. — ld. als Eik.

Eekappel, m. — Verb. van Eikappel. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. —
Valsche gallen of galnoten, die op de Meibladeren groeien en den vorm van

een appelken hebben; fr. Galle du chêne ; fausse noix de galle.

Eekappelke(n)s, o. mv. — Te Brussel en omstr., Oost-Roosbeke. — ld.

als ’t voorg. w.

Eeke, m. — Te Baillieul, Berthen, Meteren, Oost-Roosbeke, Poperinghe,

S‘-Jans-Cappel, Thourout, Vlamertinghe, Vleteren. — ld. als Eik.

Eekel, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Eikel.

Eekeleer, m. — Ter Pinte. — ld. als Eik.

Eeke(n)boom, m. — Te Brugge en omstr., Brussel en omstr., Schelde-

windeke. — ld. als Eik.

Eendendrek, m. — Te Berthem. — ld. als Eendenmoes en Eendenkruid.

Eendeneten, o.— Te Messelbroeck. — ld. als Eendenkruid en Eendenmoes.

Eendengerek, m. — Waarschijnlijk eene verb. van Eendendrek. — Te

Vilvoorde. — ld. als Eendenmoes.

Eendengriet. — Verb. van Eendengerek ? — Te O.-L.-V.-Waver. — ld.

als Eendenmoes.

Eende(n)groen, o. — Te Brecht (uitspr. Eende(n)gruun)

,

Hoogstraten

(uitspr. Endengr.). — ld. als Eendenmoes.

Eendenkruid, o. — Te Brecht, Perck. — ld. als Eendenmoes.

Eendenmoes, o. — Te Brecht, Mechelen-a/Maas, Peer, Poppel. — Deze

naam en de voorg. worden gebruikt om kleine groene plantjes aan te
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duiden, die veel in de poelen en andere stilstaande wateren groeien waar

de eenden (fr. canards) hun verblijf houden en waarmede deze vogels

zich geerne voeden. — Lemna minor L.: Lemna trisulca L. en Lemna
gibba L.; fr. Lenticule mineure; vuig. Lentille d’eau ; Lenticule d trois

lobes en L. gibbeuse; vl. Eenden kroos, Eendekroost, Eendegroen, enz.

Eenenderm, m.— Yerb. van Eende(n)darm. — Te Gaver. — Lysimachia

Nummularia L.: fr. Lysimaqae Nummulaire

;

vl. Jodenkruid. — De

plant kronkelt langs den grond voort, in de vochtige plaatsen of langs de

wateren, waar de eenden dikwijls hun verblijf houden.

Eepelboom, m. — Te Nieuwerkerke. — Men zegt er ook Plaan. — ld. als

Plataan.

Eerappel, m. — Te Dixmuide en omstr., Esschen, Ylamertinghe. — ld.

als Aardappel.

— Eerappel, z. SuJans —

.

Eerbèzeke(n)s, o. mv. — Yerb. van Aardbezekens. — Te Lichtaart. —
ld. als Aarbeziëxbosch.

Eerbezen, v. mv. — Te Nederbrakel, Yilvoorde. — ld. als ’t voorg. w.

— Yerb. van Aardbeziën.

Eerdappelen, m. mv. — Te Aalst en omstr. — ld. als Aardappelen.

Eerdappels, m. mv. — Te Brugge en omstr., Dixmuide, Esschen, Ylamer-

tinghe. — ld. als Aardappelen.

Eêrdbeziën, v. mv. — Te Esschen. — ld. als Aarbeziënbosch.

Ee(r)dsbezen, v. mv. — Te O.-E.-Y.-Thielt. — ld. als Aarbeziënbosch.

Ee(r)dsschalen, v. mv. — Te Boisschot. — Genista anglica L.; fr.

Genét d’Anc/leterre

;

vl. Engelsche Brem of Ginst. — De zaadhulzen

der plant bestaan uit twee schalen, en daar ze niet hoog wordt, maar dicht

bij de aarde blijft, zoo heeft men ze Ee(r)dsschalen geheeten. (De r wordt

niet uitgesproken.)

Ee(r)dsvel, o. — Te Aarschot, Brusseghem, Merchtem, O.-L.-Y.-Thielt,

Sl-Joris-Winghe, Vilvoorde. — Hedera Helix L.:

fr. Lierre grimpant; vl. Klimop. — (Fig.) — Deze

plant bedekt
, met haar groen kleed, de boomstammen

en soms ook de aarde; van daar vel der aarde

(ee(r)dsvel) genoemd. — Men zou dit woord ook

kunnen aanzien als eene verb. van Aardveil, naam

eener andere plant (fr. Lierre terrestre). — Z. ook

Onderhaag.

Eerèppels, m. mv. — Te Ylamertinghe. — ld. als

Aardappel. Hedera Helix.
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Eerpels, m. mv. — Te Vlamertinghe. — ld. als Aardappel.

Eerte, v. mv. — Te Turnhout en omstr. — ld. als Erte(n) = Erwten.

Ee(r)ten, v. mv. — Te Lichtaart. — ld. als Erten = Erwten.

Eête, v. mv. — Te Leuven. — ld. als Erten = Erwten.

Eeten, z. Ee(r)ten.

Castanea vesca.

a, Bloeiende tak; — b, mannelijke bloem; — c, gansche vrucht; — d, vrouwelijke
bloem; — e, rijpe vrucht (zonder schaaltje); — ƒ, doorgesneden eierstok.

Eetkastonje(n), v. mv. — Te Neer-IJssche. — Castanea vesca Gartn.

(C.sativa Mill.); fr. Chdtaignier cultivé; vl. Kastanjelaar. — (Fig.) —
De gemelde naam wordt gebruikt zoowel om den boom als om zijne vrucht

te beteekenen.

Eetkristonjnele(boom), m. — (Uitspr. Êtkristonjnëlëboum.) — Te Eist,
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Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. —
Het woord boom wordt zeldzaam uitgedrukt. — Dezelfde zin en opmerkt

als voor ’t voorg. w.

Eggelaren-Trijnen, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Wilder,

Wormhoudt. — Carpinus Betulus L.; fr. Charme commun; vl. Haag-

beuk. — Vglk. Errelaar.

Eglentier, m. — Yerb. van ’t fr. Eglantier. — Te Vlamertinghe en omstr.

— Id. als Haagroze,

— Ei, z. Kievits —

.

Eiblommeke(n s, o. mv.

omstr. noemt men alzoo

verscheidene soorten

van Sleutelbloemen of

Sleutelkruid (fr. Pri-

merere), bijzonder de

Primula Auricula,

L.; Primula elatior

en P. officinalis Jacq.;

fr. Primerere Auri-

Voor Eierblommekens. — Te Lokeren en

cule ; vuig. Oreille

d’ours; Pr. élevée en

Pr. officinale. — (Fig.)

— De rede van den

naam is bij Aarbloeme-

ke(n) te vinden.

Doorgesnedene bloem
(vergroot). Primula officinalis.

Eier(en)bloem, v. — Te Aarschot, Brecht, Hoogstraten, Leuven, Messel-

broeek, Tessenderloo.— Dezelfde zin en uitlegging als voor Aarbloemeke(n).

— Eierbloem, z. Geel —

.
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Eierbloomke(n)s, o. mv.— Te Esschen en omstr.— ld. als Aarbloemeke(n).

Eierdooier, m.— Te Exaarde, Saffelare. —Eschholtzia californica Cham.

;

fr. Eschholtzie de Californie. — De bloem is geel gelijk de dooier van

een ei. — Z. ook Dooier, Door, enz.

Eierdop, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Solarium Melongena Murr.

;

fr. Morelle Mélongène

;

vuig. Aubergine, Plante aux oeufs; d. Eier-

pflanze. — Gekweekte plant, wier vruchten aan eierdoppen (fr. coquilles

d’oeuf) gelijken.

Eik, m. — De plaatsen waar deze naam in gebruik is, zijn te talrijk op

hier opgenoemd te worden. —
Men noemt alzoo het geslacht

Quercus Tournef. (fr. Chêne) in

’t algemeen
;

nogtans bedoelt

men bijzonder de soort die in

België meest geplant wordt =
Quercus pedunculata Ehrh.

;

fr. Chêne pédonculé. — (Fig.)

— Eik, z. Amerikaans(ch)en—

,

Keers —, Steen —

.

Eikeboom
,
m. — Te Lichtaart,

O.-L.-V.-Thielt, enz. — Dezelfde

zin en opmerk, als voor Eik.

Eikel, m. en v. — Te D’Worp,

in ’t zuid. gedeelte van Belg.-

Limburg, enz. — De vrucht van

den Eik ofEikeboom; fr. Gland.

Eikensboom, m.— Te Exaarde,

Saffelare. — Symphoricarpus

racemosus Mich.; fr. Sympho-

rine d grappes; vl. Radijs-

boomken. — Uitlandsch struikgewas, veel in hoven en parken gekweekt,

wiens vruchten, die wit en bolvormig zijn, niet slecht aan eikens (fr. petits

oeufs) gelijken.

Eikes, o. mv. — Te Gheel en omstr. — ld. en zelfde uitleg als voor

Quercus pedunculata.

a, b, Takken, met katjes en vruchten; —
c, d, doorgesneden eikel.

Eikensboom.

Eike-Stroek, m. — In ’t zuid. deel van Belg.-Limburg. — Verb. van

Eiken-Struik

;

fr. Chêne en taillis. — In ’t meerv. zegt men FAke-Struk;

vorm die den duitschen umlaut herinnert. — Voor veel andere gevallen

vindt men in dit gedeelte van België eene manier van ’t meerv. te vormen

die, gelijk in ’t duitsch, den wortelklinker verzacht.
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Eikevaren, v. — Te Hoogstraten en omstr. — ld. als Boomv aren.

- Eind, z. Harstel —

.

Eiraap, v. — Uitspr. Aar-raap. — Te Steenockerzeel. — Bryonia

dioïca L.
;
Bryone dioïque ; vl. Heggerank, Witte Wijngaard. — (Fig.

bl. 43.) — De wortel der plant is wit en zoo dik als eene raap y maar hij is

niet zoo platvormig, zoo dat hij nog meer den vorm van een ei heeft.

Eirbezen, v. mv. — Verb. van Aardbeziën. — Te Diest en omstr. —
Beziën die langs de aarde of kort bij de aarde groeien. — Deze naam,

alléén gebruikt, beteekent bijzonder de gekweekte variëteiten van den

Fragaria vesca L.; fr. Fraisier eomestible ; vl. Aardbeziën.

Eirpels, m. mv. — Verb. van Aardappels. Men zegt ook Erpels. — Te

Turnhout en omstr. — ld. als Aardappel.

Eirte(n), v. mv. — Verb. van Erwten. — Te Brecht, Laarne, Lokeren,

Wetteren. — Pisiim sativum L. ;
fr. Pois cultivé; vl. Erwt.

Eïrten, v. mv. — TeSottegem. — ld. als ’t voorg. w.

Eitje(n)s, o. mv. — Te Ouwegem en omstr. — ld. als Biehuizekens. — De

bloemtjes, afzonderlijk genomen, hebben den vorm van eitjes.

Eitje(n)shout, o. — Uitspr. — heit. — Te Asper en omstr. — ld. als

Ballekenshout. — De vruchten zijn wit en ^o/vormig en gelijken aldus aan

eikens of eitje(n)s.

Ekkel, v. — Te Turnhout en omstr. — ld. als Eikel.

Ekke(n)s, o. mv. — Te Leuven en omstr. — ld. als Eirte(n).

Elberkens, o. mv. — Te Gulpen. — ld. als Eirbezen.

Elf-ure-bloem, v. — Te Aarschot, Betecom, Exaarde, Gheel, Hersselt,

Hoogstraten, Houtvenne, Leuven, Saffelare,

Thielrode, Wesemaal. — Ornithogalum

umbellatum L.; fr. Ornithogale en

ombelle ; vl. Schermdragende Vogelmelk

of Middagschoone. — (Fig.) — De bloem

opent zich rond elf uren ; van daar ook de

fr. volksnaam : Dame d’onze heures.

Eliotrope, z. Heliotrope.

Elje, m. —Te Aalst en omstr.— Id. als Els.

Eljenhout, o. — Te Brussel en omstr. —
ld als Els Ornithogalum umbellatum.

Ellekens-van-travellekens, o. mv. — Te Oelegem en omstr. — Conval-

laria maialis L.; fr. Muguet de mai, Muguet;\x\. Meibloem. — (Fig.

bl. 107.) — Ellekens is wellicht eene verb. van Leliekens = Lellekens=
Ellekens; travellekens schijnt van valleikens af te komen, met bijvoeging
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en verminking. — ’T is alzoo ook dat dezelfde plant eertijds Lilium con-

vallium genoemd wierd en heden nog, op sommige plaatsen, Lelie van

dalen, Leliekens van dale(n), enz.

Els, m. — Beduidt twee verschillige

planten, volgens de plaastsen waar de

naam in gebruik is.

1° Als synoniem van Elzenhout. — Te

Antwerpen, Brecht, Dixmuide en omstr.,

D’Worp, Esschen, Laarne, Lichtaart, Loke-

ren, Neer-IJssche, Nieuwerkerke, Oost-

Roosbeke, Poperinghe, Rethy, Vlamer-

tinghe. — Alnus glutinosa Gartn.; fr.

Aune glutineux

;

vl. Els.

2° Als synoniem van Alsem. — Te Cor-

tenboseh, Neerpelt. — Artemisia Absin-

thiumL . : fr . ArmoiseA bsinthe; vl . A Isem

.

— Els, z. Wilde —

.

Elshage, v. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke, Poperinghe,

Vlamertinghe. — Alnus glutinosa Gartn; fr. Aune glutineux ; vl. Els.

Elstronken, m. mv. — Te Oost-Roosbeke en omstr. —Id. als ’t voorg. w.

Elzenhaait, o. — Verb. van Elzenhout. — Te Lokeren en omstr., Neer-

IJssche. — ld. als Elshage.

Elzenhaat, o. — Verb. van Elzenhout. — Te Bierbeek, Laarne, Oostham.

— Id. als Elshage.

Elzenheit, o. — Verb. van Elzenhout. — Te Lichtaart en omstr. — ld.

als Elshage.

Elzenhout, o. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Oost-Roosbeke,

Reeth, Thourout, West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — Alnus glutinosa

Gartn.; fr. Aune glutineux

;

vl. Els.

Elzenteer, m. — Te Brasschaat, -Brecht, Schilde. — Carpinus Betulus

L.; fr. Charme commun; vl. Haagbeuk.

Elzerenhout, o. — Te Nederbrakel. — ld. als Elzenhout.

Endengroen, z. Eenden—.

Engelsche-Klaver, m. — 1° Te Nieuwerkerke en omstr. — Medicago

sativa L.; fr. Luzerne cultivée; vl. Spaansche Klaver.

2° Te Exaarde, Ingoyghem, Saffielare, Waarmaarde. — Trifolium incarna-

tum L.
;
fr. Trèfle incarnat, Tr'efle rouge

;

vl. Roode Klaver, Hopklaver.
Engelsche-Wisten, m. mv. — Te Turnhout en omstr. wordt die naam

gegeven aan eene var. van Aardappel.

Convallarta maialis.
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Engelsche-Zonblom, v. — Te Rethy en omstr.— Helianthus annuus L.

;

fr. Hélianthe annuel; vuig. Soleil

;

vl. Zonnebloem.

Engelsch-Gras, o. — Te Exaarde, O.-L.-V.-Thielt, Poppel, Saffelare, Vol-

lezeele. — Lolium italicum Al. Br. (L. multiflorum Lmk); fr. Ivraie

multiflore

;

vuig. Ray-grass d’Italië

;

vl. Italiaansche Dolik. — Eene

soort die veel in de grasperken gezaaid wordt.

Engelschmansboom, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Keerspopelier.

Enkappel, m. — Verb. van Inkt-appel. — Te Lichtaart, Oostham. — ld.

als Eekappel. — De gallen of galnoten worden gebruikt om inkt te ver-

vaardigen; daarenboven hun vorm gelijkt niet slecht aan dien van eenen

kleinen appel.

Ent, v. — Verb. van Ente. — TeBrecht, Esschen, Lichtaart. —Fr.Greffe;

vl. Ente, Griffel.

Entein), bedr. werkw. — Te Brecht, Esschen, Lichtaart. — Fr. Greffer;

vl. Enten, Griffelen.

Epellijn, m. — Te Berthem, Steenockerzeel. — Zelfde bet. en uitleg als

voor Ebbellijn.

Eppellijn. — Te Heffen, Perck, Vollezeele. — Zelfde bet. en uitleg als

voor Ebbellijn.

Erappels, m. mv. — Te Bailleul, Berthen, Hoogstraten, Meteren, Oost-

Roosbeke, Poperinghe, Sl-Jans-Cappel, S l-Laurens, Vleteren. — ld. als

Eerappel en Aardappel.

— Erappels, z. Heer — , Zwijn —

.

Erbez e)n, v. mv. — Te D’Worp, Oost-Roosbeke. — ld. als Aardbei,

Aardbezie.

Èrbeziën, v. mv.— Te Antwerpen, Brecht, Turnhout. — ld. als ’t voorg. w.

Erdbizzeme(n), v. mv. — Te Turnhout en omstr. — ld. als Aardbei,

Aardbezie.

Erfelblad, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Klimop; Eiloof; Veil; Hedera

Helix L.; fr. Lierre grimpant; vuig. Lierre.

Erfelier, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

Erfelranken, v. mv. — Te Vlierzele, Wetteren. — ld. als Erfelblad.

Erik, m. — Te Diest en omstr. — Rap/ianus Raphanistrum L.:

fr. Radis Ravenelle. — Eene wilde Radijssoort, die veel als onkruid in

de velden groeit en zeer op den wilden Mostaard gelijkt. Beide planten

behooren aan de familie der Kruisbloemigen.

Erjuin, m. — Verb. van Ajuin. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Ajuin.

Erpels, m. mv. — Te Antwerpen, Baarle-Hertog, Brecht, Calmpthout,

Dixmuide en omstr., Thourout, Turnhout. — ld. als Aardappel.
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Errebeze(n), v. mv. — Te Aalst, Brussel, Gent en omstr., Laarne,

Lokeren, Nieuwerkerke, Wetteren. — ld. als Aardbei, Aardbezie.

Erremoei, z. Armoede.

Erreweeten, v. mv. — Te Brugge en omstr., Mariakerke (W. -VI.),

Oostende, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Thourout, Vlamertinghe. — Erwt;

Pisiim sativum L.; fr. Pois cultivé; eng. Pea; d. Erbse.— (Fig.)

Erten, z. Er(w)ten.

Erweeten, v. mv. — Te Gent en omstr., Gits, enz. — ld. als Erreweeten.

Erweetjes, o. mv. — Vklw.'— Te Gent en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Erwetjes, o. mv. — Vklw. — Te Dixmuide en omstr., Sl-Laurens. — ld.

als Erreweeten.

Er(wite(n), v. mv. — Bijna overal gebezigd. — Erwt; Pisum sativum L.;

fr. Pois cultivé

;

eng. Pea

;

d. Erbse . — (Fig.)

— Erwt, — Er(w)te(n), z.

Bloem—, Kruip —
,
Riekende —

,

Rus — , Schelp — ,
Veld —

.

Erwtje-twee, o.— Te Exaarde,

Saffelare. — Eene var. van Erwt,

ook Tweebloem geheeten; fr.

Pois biflore, Pois Michaux de

Hollande. — De bloemen groei-

en twee naast malkander.

Es(ch), m. en v. — Te Ant-

werpen, Brecht, Brugge, Brussel,

Drongen ,
Esschen (grenzen)

,

Laarne, Lichtaart, Lokeren, Moll,

Neer-IJssche, Nederbrakel, Nieu-

werkerke, Rethy, Thourout, Tongeren en omstr., Turnhout, Wetteren,

Wormhoudt en omstr. — Esch, Esscheboom; Fraxinus excelsior L.;

fr. Frêne élevé of alleenlijk Fréne; d. Esche

;

oud d. Aesche; eng. Ash.

— Es(ch), z. Haver — , Treur — , Wilde — .

Espenboom, m. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — Populus tremula L.; fr. Peuplier Tremble

;

vl. Ratel-Populier

;

d. Espe, Espenbaum.

Esper. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Klimop.

Essche, m. en v. — Te Aalst, Alveringhem, Dixmuide en omstr., Pope-

ringhe, Vlamertinghe. — ld. als Es(ch).

Esschenboom, m. — Te Rethy, Wormhoudt en omstr. — ld. als Es(ch).

Pisum sativum.
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Esscher, m. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — ld. als Es(ch).

Esschere, (klemt, op es), m. — Te Asper en omstr. — ld. als Es(ch).

Essenhaat, o. — Verb. van Esschenhont. — Te Oostham en]omstr. — ld.

als Es(ch).

Êtbezie, v. — Verb. van Aardbezie. — Te Oostham en omstr. — ld. als

Aarbeziënbosch.

Éten
, v . mv.— Verb . vanErwten .

—Te D’Worp en omstr .—ld . als Er(w)te(n) .

Etten, v. mv. — Te Oostham. — Z. ’t voorg. w.

— Etten, z. Veld —

.

Eucalyptus, m. — Te Leuven, Turnhout, enz., gehoord; nogtans weinig

gekend onder ’t volk. — Echte naam van eenen Australieschen boom die

soms in België gekweekt wordt. Men kent bijzonder den Eucalyptus

globulus Labil.; fr. Eucalyptus globuleux.

Euë, o. — Te Leuven en omstr. — Verb. van Hooi; fr. Foin.

Euker, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Noteboom.

Eukernoteleer, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Noteboom.

Eukkel, m. — Te Oostham. — Verb. van Eikel; fr. Gland. Vrucht van

den Eik; fr. Chêne.

Eulbloem, v. — Verb. van Heulbloem. — Beduidt, te Oostham, vers-

cheidene soorten van Maankoppen of Heulbloemen, zoowel

de wilde (.Papaver Rhoeas L.; fr. Coquelicot, Kolbloem;

P. Argemone L.; fr. Pavot Argémone; Ruige Maankop)%
als de gekweekte (P. somniferum L.; Pavot somnifère;

Slaapwekkende Maankop, enz.). — (Fig.)

Eulf, z. Elf.

Eullebezen, v. mv. — Verb. van Aalbezen ?
— Te Duffel, PapaverT*

Lier, Schilde. — ld. als Aalbeze, 2°).

Eve, v. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Ruwe Haver; Avena Strigosa Schreb.;

fr. Avoine rude.

—Even, z. Rouw —

.

Evie, v. — Te Grimbergen, Helchteren en omstr., Oostham, Rethy. —
ld. als Eve.

— Evie, z. Rew — .

Ezelsbloem, v. — Ter Pinte en omstr. — ld. als Iegelbloem.

Ezelsdissel, v. — Verb. van— distel. — (Uitspr. : Jèzelsdissel.)— Te Mali,

Sluizen en omstr. van Tongeren. — ld. als Peerdedistel.

Ezelsoor, Ezelsoore(n), v. — Te Asper, Exaarde, Saffelare. — Soort van

Salade, met recht omhooggaande bladeren; in ’t fr. Laituede la Passion

en ook Laitue romaine geheeten.
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Fégeboom, z. Vijgeboom.

— Fëlette, z. Floere —

.

Fëlier, v. — Te Laarne, Nieuwerkerke, Wetteren. — Muurbloem, Steen-

violier, Muurviolet ; Cheirant/ius Cheiri L.; fr. Giroflée Violier; ook bij

’t volk : Giroflée de muraüle, Muraüler

;

d. Gelbe Viole, Goldlack.

Fenkel, v. — Yerb. van Venkel. — Te Wetteren en omstr. — ld. als

Venkel.

Ferm, v. — Te Brecht en omstr. — ld. als Varen.

Fêronika, v. — Verb. van Veronika. — Te Asper, Huise, Singem. —
Z. Veronika.

Fichsia, m. — Verb. van Fuchsia. — Te Bierbeek, Brecht, Esschen

(grenzen), Neer-IJssche.— Elders, Bellekens, Bellekensbloem, enz. geheeten.

— Fuchsia L. (van Fuchs, duitsche geneesheer en plantenkundige; ges-

torven in 1566).

Fijgeboom, z. Vijgeboom.

Fijn-Olie; Fijne-Olie, v. — Te Brecht, Brussel, Dixmuideen omstr., Gent

en omstr., Lokeren. — Olijfolie; fr. Huile d’olives.

Fijn-Oolde, v. — Te Laarne. — ld. als ’t voorg. w.

Fijn-Vlasken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene fijne soort van Vlas-

kruid; Linaria bipartita Will.; fr. Linaire bipartite. — De bladeren en

bloemen zijn zeer fijn en de plant gelijkt op Vlas.

Fijne-Mast, m. — Te Brecht. Schilde. — Zelfde bet. en opmerk, als voor

’t w. Deel.

Fijtkruid, o. — Te Messelbroeck. — Kruisbladig Walstroo; Galium

Cruciata Scop.; fr. Gaillet Croisette. — Werd eertijds gebruikt tegen de

fijt of vijt (fr. panaris).

Fikkelette, z. Violetten.

Filetten, z. Violetten.

— Filetten, z. Honds —

.

Fitsen, z. Vitsen.

Fladder-Abeel, m. — Te O.-L.-V.-Waver. — ld. als Espenboom.

Fladdereer, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Espenboom.

Flag. — Te Oostham heet men alzoo de gras- en heideplanten die als

stalstrooisel gebruikt worden.

Flambeezen, v. mv.— Te Loochristy en omstr.— Id. als Frambozenstruik.

Flamboezeplant, v. — Te Leuven en omstr. — ld. als Frambozenstrltk.
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— Flamboezeplant, z. Zwarte —

.

Flamboze(n),v. mv.— Te Berg. Bloir, Esschen (grenzen), Mali, Nederheim,

Sluizen, Tongeren, Wetteren. — ld. als Frambozenstruik.

Flamboze(n)stroek, m. — Verb. van Frambozenstruik.— In zuid. Belg.-

Limb.

— Flas, z. Wil —

.

Flasscberoupen, v. mv. — Verb. van Flessche rapen, d. i. rapen gelijk

flesschen. — Te Asper en omstr.

Flessen, v. mv. — Verb. van Flesschen. — Te Mali, Vederheim, Sluizen,

Tongeren, en voorts in zuid. Belg.-Limb. — De vruchten van den Lage-

naria vulgaris Seringe: fr. Calebasse commune

;

vuig. Calebasse, Courge,

Gourde; vl. Kalebas. — Deze vruchten gelijken op flesschen.

Flettekens, z. Violetten.

Fletten. — 1° Z. Violetten. — 2° Te Rotterdam. — ld. als Violier.

— Fletten, z. Palm — , Steen —

.

Fletteren, v. mv. — Te Hauwaart, O.-L.-V.-Thielt, Oplinter, Thielt. Volle-

zeele. — ld. als Violetten.

— Fletteren, z. Honds —

.

Fleutte(n), z. Violetten.

— Fleutte(n), z. Groote — . Honds — , Wil —

.

Flier, m. — Te Aalst, Antwerpen. Brecht, Brussel, Esschen (grenzen),

Gheel, Nieuwerkerke, Nieuw-Rhode, O.-L.-V.-Thielt, Rethy, Turnhout,

Vilvoorde. — ld. als Vlier. — Z. ook Fliere(n).

— Flier, z. Wilde —
,
Wulle — . Z. ook — Fliere(n).

Flierebeze(n), v. mv. — Te Brussel en omstr. — De vruchten van de

Gemeene Vlier of Vlierboom. Z. Vlier.

Flierebloem, v. — Te Mali, Sluizen, Tongeren en voorts in zuid. Belg.-

Limb. — De bloemen van de Gemeene Vlier of Vlierboom. Z. Vlier. — De

boom zelf wordt er, niet Flier, maar Gieulèr genoemd.

Fliereknopke(nïs, o. mv. — Te Antwerpen, Turnhout en omstr. — De

vruchten van de Vlier of Vlierboom. Z. Vlier.

Fliere(n), v. mv. — Verb. van Violier. — 1° Te Antwerpen, Berg, Bloir,

Brecht, Brussel, D’Worp, Eist, Gheol, Herderen, Ketzingen, Leuven,

Lichtaart, Looz, Mali, Membruggen, Millen, Nederbrakel, Nederheim, Neer-

IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Sluizen, Tessenderloo ,
Tongeren,

Turnhout. — Cheiranthus Cheiri L.: fr. Giroflée Violier; vuig. Giroflée

de muraille, Murailler

;

vl. Violier, Muurviolier.

2° Te Turnhout en op menige andere plaatsen beduidt deze naam soms

ook de Zomerflieren

;

z. dit w.
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— Fliere(n), z. Geel —
,
Steen —

,
Winter — , Witte — , Zomer —

.

Flierenboom, m. — Te D’Worp en omstr. — ld. als Vlier of Vlierboom.

Flierenhout, o. — Te Brussel en omstr., Neer-IJssche (uitspr. — heit),

Oostham (uitspr. — haat.) — ld. als Vlier of Vlierboom.

Flier(h)ot, o. — Verb. van Vlierhout. — Te Bierbeek. — ld. als Vlier.

Flierkruid, o. — Te Hersselt. — Sisymbrium officinale Scop.: fr.

Sisymbre officinal; vuig. Herbe aux chantres; vl. Genees-Raket; d.

Rauke.

Fliers, v. mv. — Te Vlamertinghe. — ld. als Fliere(n) 1°).

Flieterhout, o. — Te Vollezeele. — Verb. van Vlienderhout, Vlierhout.

— Id. als Vlier of Vlierboom.

Flikkerkesboom, m. — Te Gheel, Turnhout en omstr. — 1° Acer Pseudo-

Plata)lusL.:tv. Êrable Faux-Platane ; va\g.Sycomore;v\. Witte Ahorn,

Gemeene Eschdoorn ; d. Berg-Ahorn. — Alzoo genoemd om den vorm

der vruchten, die flikkeren als zij van den boom afvallen ifr. tournoyer).

2° Dezelfde naam wordt soms ook gegeven aan den Acer Platanoïdes L.:

fr. Êrable Plane; vl. Plataan -Eschdoorn, Spitsachtige Ahorn; d.

Spitz-Ahorn. — Deze twee boomen gelijken veel op malkander en ’t volk

ziet er dikwijls geen verschil tusschen.

Flip (een), m. — Verb. van Philip
1

!— Te Antwerpen, Lokeren, Turnhout

en omstr. — « Ik heb eenen flip getroffen » zegt men, d. i. eene vrucht

(hazelnoot, amandel, enz.) met twee pitten of kernen.

— Flirkes, z. Steen —

.

Floechsia, m. — Te Dixmuide en omstr. — ld. als Fuchsia.

Floere-Felette(n), v. mv. — Te Neer-IJssche en omstr. — Floer = fr.

velours ; vl. fluweel; felette(n) = verb. van ’t fr. violette; vl. viooltje,

vioolbloem : de bloembladeren dezer plant gelijken op fluweel. — Viola

tricolor L., var. kortensis ; fr. Grande Pensee.

Floeren-Hout, o. — Te Brecht en omstr. — Rhus typhina L.: fr. Sumac
amarante; vuig. S. de Virginie; vl. Sumak, Sumaksboom. — Voor floer,

z. ’t voorg. w. — Floeren-hout = dus fluweelen-hout. Aldus geheeten ter

oorzake van de zachte, wollige haren, die de jonge stammen bedekken.

Flokgras, o. — Te Hauwaart, O.-L.-V.-Thielt, Sint-Joris-Winghe. — Gly-

ceria fluitans R. Br.: fr. Glycérie flottante; vl. Vlottend Zoetgras. —
Volgens M. Vits (Mém. cour. inédj, « Flok drukt de hoedanigheid uit van

planten die welig groeien, maar wier halmen niet stijf zijn, zoo dat zij

gemakkelijk vallen. Zoo zegt men : dit graan staat te flok, het zal vallen. »

— De halmen dezer soort van Zoetgras liggen altijd tegen den grond of op

het water.

8
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Flokhout, o. — Te D’Worp, Laarne, Lokeren. — Verb. van Vlothout

:

hout dat gemakkelijk op ’t water vlot (fr. flotter). — ld. als Kork, Keurk;

z. deze ww.
Flokke-Stop, m. — Te Berg, Bloir, Eist, Herderen, Ketzingen, Mali,

Membruggen, Nederheim, Tongeren. — Z. ’t voorg. w. — Stop, omdat men

er stoppen (fr. bouchons) van maakt.

Flotgers, o. — Te Vilvoorde en omstr. — Hetzelfde als Vlotgers of

Vlotgras. Zoo genoemd, omdat het gewonelijk op ’t water vlot. — Glyceria

fluitans R. Br.; fr. Glycérie flottante

;

vl. Vlottend Zoetgras.

Fluc(h)sia, m.; in ’t mv. Fluchsias’. — In ’t zuid. gedeelte van Belg.-

Limburg; te Tongeren, Mali en omstr.; alsook te Poperinghe en omstr. —
ld. als Fuchsia.

Fluitjeshout, o. — Te Antwerpen, Lichtaart, Lokeren, Turnhout. — ld.

als Wilg. — De kinderen maken fluitjes (fr. sifflets), met de takken van

dit hout.

Fluweeltjes, o. mv. — Te Brecht en omstr. — ld. als Afrikaander. —
De bloembladeren zijn zacht als fluweel.

Foeksen, m. mv. — Te Oostham en omstr. — ld. als Fuchsia.

Foele, m. — Te Lokeren en omstr. — ld. als Venkel.

Foelli, m. — Te Rethy en omstr. — ld. als Venkel.

Foencie, v. — Te Turnhout en omstr. — Groote eetbare soort van

Paddestoel (fr. Champignon comestible), die bijzonder in de dennebos-

schen gevonden wordt. Boletus edulis Buil.; fr. Bolet comestible. — (Fig.

bl. 115.)

Foensen, v. m. — Verscheidene beteekenissen :

1° Te O.-L.-V.-Thielt heeft dit woord dezelfde beteekenis als Foencie te

Turnhout. Z. Foencie.

2° Te Vollezeele beteekent het Paddestoel in ’t algemeen (fr. Cham-

pignon), zonder onderscheid van soort noch geslacht.

3° Te D’Worp heet men alzoo de niet eetbare Paddestoelen; de eetbare

worden Kampernoeliën genoemd.

4° Te Messelbroeck is het alléén de Vesse de loup (lat. Lycoperdon) die

daardoor wordt verstaan.

—Foensen, z. Tooveres —

.

Foilli, m. — Te Rethy en omstr. — ld. als Foelli; de uitspraak alleen

verschilt.

Foncie, v. — Te Turnhout en omstr. — ld. als Foencie.

Fonsen, v. mv. — Te Brussel heet men alzoo twee eetbare soorten van

Paddestoelen : Agaricus edulis Buil.; fr. Agaric comestible enAg.-arvensis

Fr., Epicr.; fr. Agaric champêtre. — Z. ook Foensen.
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Frambazen, v. mv.— Te Nederbrakel.— Verb. van Frambozen

;

z. dit w.

Framboze(n), v. mv.— Te Aalst, Antwerpen, Attenrode, Bailleul, Berthen,

Betecom, Bierbeek, Brecht, Brugge en omstr., Brussel en omstr., Dixmuide,

D’Worp, Gent en omstr.. Grimbergen, Herent, Huldenberg, Laarne, Leuven,

Lokeren, Meteren, Molenbeek -Wersbeek, Moll, Neer-IJssche, Opwijck,

Poperinghe, Rethy, Schilde, S l-Laurens, Turnhout en omstr., Wesemaal. —
De uitspraak verschilt; b. v. te Brussel en omstr. zegt men ¥rzmbu(h)uze ; te

Gent en omstr. Frambu(h)euze; te Laarne Frambeu(h)euze; te Aalst en

omstr. Framboize; enz. — De vrucht van den Frambozenstruik; Rubus

Idceus L.; fr. Ronce du Mont Ida; Framboisier.

Boletus edulis.

Gansche en doorgesnedene plant.

Fransch-Gras, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene groote inlandsche

grassoort. — Arrhenatherum elatius M. en K.; fr. Arvhénath'ere élevé;

vuig. Fromental; vl. Gemeen of Rijzig Langgras.

Fransch-Roosken, o. — Verschilt van beteekenis met de plaatsen. —
1° Te Wetteren. (Uitspr. — Reu(h)eusken.) — Aster sinensis L.; fr. Aster

de Chine; vuig. Reine-Marguerite.—^ Te Exaarde, Saffelare. — Melan-

dryum diurnum Dmrt., var. ftore pleno; fr. Mélandre diurne

;

vuig.

Compagnon-rouge

,

var. a fleurs doublés.

Fransche-Jinoffels, v. mv. — Te Huldenberg. — Dianthus sinensis L.;

fr. (Eillet de Chine ;vl. Chineesche Anjelier.

Fransche-Klaver, m. — Verschillige beteekenissen. — 4° Te Bailleul,

Berthen, Hoogstraten, Schilde, Tongeren, Vosselaar. — Trifolium incar-

natum L.; fr. Trèfle incarnat; vl. Inkarnaatroode Klaver , ook

Topjes-Klaver genoemd. — 2° Te Berthem, Exaarde, Gaver, Huldenberg,

Neer-IJssche, Saffelare, Vilvoorde, Wesemaal, Wetteren. — Medicago

sativa L.
;

fr. Luzerne cultivée. — Z. ook Fransche-Kloveren.
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Frans(chie-Klee, m. — Te Berg, Bloir, Mali, Sluizen. — Klee = Klaver.

— Trifolium incarnatum L.; fr. Trèfle incarnat; vl. Incarnaatroode

Klaver; d. Hochroter Klee.

Fransche-Kloveren, m. — Te Brussel en omstr., D’Worp. — Medicago

sativa L.; fr. Luzerne cultivée.

Fransche-Pottebloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Dianthus

sinensis L.; fr. (Killet de Chine

;

vl. Chineesche Anjelier. — Potte-

bloem, alléén, is er de naam van den Dianthus Caryophyllus L.; fr.

(Killet Giroflier; vuig. (K. desjardins.

Fransche-roode-Wis, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Salix

purpurea L.; fr. Saule pourpre

;

vuig. Osier rouge. — Deze var. is

geelrood van kleur, buigzaam als eene koord, schoon als eene sieraadplant.

Frans(chje-Zonneblo(e)m, v. — Te D’Worp, Esschen (grenzen), Exaarde,

Messelbroeck, Neer-IJssche, Oostham, Saffelare, Vilvoorde, Vollezeele. —
Aster sinensis L. (Callistephus sinensis Nees.); fr. Aster de Chine

;

vuig. Reine-Marguerite.

Freeshut, m. — Te Alveringhem, Poperinghe, Vlamertinghe en, in ’t

algemeen, in de streek die Veurnambacht geheeten wordt. — Fragaria

vesca L.: fr. Fraisier comestible; vl. Eetbare Aardbezie. — Hut heeft

hier dezelfde beteekenis als struik (fr. buisson). — Z. ook Frezen en Hut.

Frenzen, v. mv. — Te Sl-Laurens en omstr. — Waarschijnlijk eene verb.

van ’t fr. fraise. — Vrucht van den Fragaria vesca L.; enz. — Z. Freeshut.

Freutboom, z. Fruitboom.

Frezen, v. mv. — Te Alveringhem, Bailleul, Berthen, Dixmuide, Meteren,

Poperinghe, Sl-Jans-Cappel, Vlamertinghe. — Z. Frenzen.

Frezeplant, v. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Freeshut.

Frikken, z. Vrikken.
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Frinzen, v. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Frenzen.

Frooitboom, z. Fruitboom.

Fruitboom, m. — Fr. Arbre fruitier. — Ziehier eenige der uitspraken

die in België gehoord worden :

1° In’t zuid. gedeelte van Belg. -Limb. zegt menFruitboum;mv. Fruitbom

(ó is als de umlaut der Duitschers; de uitspraak heeft iets van ui en euj.

2° Te Oostham en omstr. : Fruitboëm.

3° Te Lokeren, Gent en omstr. : Fruitbu(h)eum.

4° Te Thourout, Oost-Roosbeke : Fruutboom.

5° Te Poperinghe : Frutboom. — ld. te Dixmuide.

6° Te Bierbeek en omstr. : Freutboom.

7° Te Brussel en omstr. ': Frooitbu(h)um.

Frutboom, z. Fruitboom.

Fruutboom, z. Fruitboom.

Fuchsia, m. en v. — Te Gent, Leuven, Tongeren. — Latijnsche, fr. en vl.

naam eener sieraadplant, met donkerroode, enz. afhangende bloemen. Alzoo

geheeten naar Dr Fuchs, duitsche geneesheer en plantenkundige, gestorven

in 1366.

— Gaa, z. Stinkende —

.

Gaabloeme, v. — Te Brussel en omstr., Neer-IJssche. — ld. als

Goudbloem 1°).

Gaablomme, v. — Te Wetteren en omstr. — ld. als Goudbloem 1°).

Gaarf, m. — Te Bautersem, Becquevoort, Herent, Kessel-Loo, Leuven,

Opwijck, Parck, Vertryck. — De duitsche naam is Garbenkrmt. — ld. als

Duizendblad.

Gaave-Regen, z. Gouden-Regen.

Gagel, m. — Te Esschen, Hoogstraten, Schilde. — Een klein inlandsch

en geurig struikgewas, dat bijzonder in vochtige heiden en bosschen

aangetroffen wordt. — Myrica Gale L.; fr. Myrica Galé. — Gagel is de

echte vl. naam.

Galnoteleire, m. — Te Laarne en omstr. — ld. als Wilde Kastanjeboom.

— Z. ook ’t volg. w.

Galnotenboom, m. — Te Exaarde, Lokeren, Saffelare, Wetteren. — Alzoo

genaamd om den bitteren smaak der vruchten : ze zijn bitter als gal. — ld.

als Wilde Kastanjeboom.

Ganzemoere, m. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — Verb. van Ganzemuur. — De ganzen
, bijzonder

de jonge, eten het kruid zeer gaarne. — Dezelfde bet. als Muur.
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Ganzemoese, v. — Te Alveringhem en omstr. — Moese voor Moes. —
ld. als Muur. — Z. ook Ganzemoere.

Ganze(n)groen, o. — Te Rethy. — Groen dat de ganzen en eenden

geerne eten. Kleine plantjes die op de oppervlakte der stille wateren vlotten.

— Lemna minor L. en L.polyrrhiza L., bijzonder; fr. Lentüle mineure

;

vuig. Lentüle d’eau en L. d plusieurs racines; vl. Waterlinze,

Eendenkroos.

Ganze(n)kruid, o. — Verschillige beteekenissen :

1° Te Exaarde, Saffelare. — Arabis alpina L.; fr. Arabette des Alpes;

vl. Alpische Scheefkelk.

2° Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem,West-Cappel,Wilder,Wormhoudt.

— Id. als Muur. — Z. ook Ganzemoere.

Ganze(n muur, m. — Te Gits, Poperinghe, Vlamertinghe. — ld. als Muur.

— Z. ook Ganzemoere.

Ganze(n)tongen, v. mv. — Te Eersel, Turnhout en omstr. — ld. als

Paardebloem (fr. Pissenlit). — De bladeren, door hunnen algemeenen

vorm, gelijken op ganzentongen.

Gaperke(n)s, o. mv. — 1° Te Nederbrakel, Oostham.

— Antirrhinum majus L.-. fr. Muflier d grandes

fleurs; vuig. Gueule de lion

;

vl. Groote Kalfsmuü.

— De bloem heeft den vorm eener muil die gaapt (fr.

bdiller), als men er zijdelings op duwt. — (Fig.)

2° Te Vollezeele. — Linaria vuigaris L.; fr. Linaire

commune; vl. Gemeen Vlaskruid. — Dezelfde uitleg

als voor 1°).

Gapers, m. mv. — Te Vilvoorde, Vollezeele. —
Dezelfde zin en dezelfde uitleg als voor Gaperke(n s 1°). Z. dit w.

Garst, z. Gerst.

Gas, z. Gerst.

— Gas, z. Spaans — ,
Spaansch — , Zomergerst.

Gasblommen, v. mv. — Verb. van Grasbloemen. — Te Alveringhem. —
Bellis perennis L.; fr. Pdquerette vivace

;

vuig. Petite Marguerite,

Pdquerette

;

vl. Madeliefken. — Bloemen die in ’t gras groeien. — De

var. met dubbele bloemen wordt er Kassoude geheeten.

Gasblommekes, o. mv. — Te Laarne, Wetteren. — ld. als ’t voorg. w.

Gaspelier, m? — Verb. van Anjelier ? — Te Wormhoudt en omstr. —
Dianthus barbatus L.; fr. (Eillet barbu

;

vuig. CE. despoètes, Bouquet

parfait, Bouquet tont fait; vl. Baardanjelier.

Gass’, o. — Verb. van Gras. — Te Bailleul, Bert hen, Brugge en omstr.,

Bloem van Anti-

rrhinum.
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Dixmuide, Laarne, Lokeren, Meteren, S'-Jans-Cappel, Vleteren. — Bet., in

T algemeen, al de grassoorten (fr. herbe).

— Gasten, z. Kermis —

.

Gaublomme, v. — Verb. van Goudbloem. — Te Rethy en omstr. —
ld. als Goudbloem; z. dit w.

— Gauw, z. Stinkende —

.

Gauw-Groot, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Populus canadensis Burgsd.

en P. nigra L.; fr. Peuplier du Canada en P. noir; vl. Canada-Popu-

lier en Zwarte Populier. — Overigens, ’t volk ziet gewonelijk geen

verschil tusschen deze twee soorten van boomen. — Alzoo genoemd omdat

ze ras groeien en dus gauw groot zijn.

— Gauwe, z. Stinkende—

.

Gauwe-Reger, z. Gouden-Regen.

Gauwen-Regen, z. Gouden-Regen.

Gazemuur, z. Ganze(n)muur. — Deze manier van uitspreken wordt in de

omstr. van Tongeren en in zuid. Belg.-Limb. aangetroffen.

— Gazemuur, z. Rooië —

.

Geel-Eierbloem, jv. — Te Rillaar en omstr. — Dezelfde bet. en uitleg als

voor Aarbloemeke(n); z. dit w.

Geel-Flier, v. — Te Hoogstraten en omstr. — Cheiranthus Cheiri L. : fr.

Giroftée Violier; vuig. Giroflée de Muraille, Murailler

;

vl. Muur-

violier. Steenviolier.

Geel-Lelie, v. — Te Lokeren, Nieuwerkerke, Tongeren, Turnhout. —
Lilium croceum Desf.

;
fr. Lis safrané; vuig. Lisjaune; vl. Gele Lelie.

— Wordt bijna in al de tuinen, als sieraadplant, gekweekt.

Geel-Ligne, v. — Te Brussel en omstr. — ld als ’t voorg. w.

Geel-Lilje, v. — (Uitspr.
:
gel, en je wordt hard uitgesproken.) — Te Mali,

Nederheim, Sluizen, enz. in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Geel-Lelie.

Geel-Sleutelbloem, v.— Te Bierbeek en omstr.— ld. als Sleutelbloem 1°).

Geel-Sleutelkens, o. mv. — Te Hauwaart. — ld. als Sleutelbloem 1°).

Geeraard, m. — Te Becquevoort, Diest, O.-L.-V.-Thielt. — Sambucus

nigra L. ; fr. Sureau noir; vuig. Sureau

;

vl. Gemeene Vlierboom •

— Geeraard, z. Wilde —

.

— Geerd, z. Wilde —

.

Geernaart, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Briza maxima L. en

B. media L. ; fr. Brize d grands fruits en B. intermédiaire; vuig.

Amourette

;

vl. Groot en Middelbaar Trilgras. — De kafblaadjes (fr.

glumes) en de klepblaadjes (fr. glumelles) dezer grassoorten zijn zóó

gerangschikt dat de bloemaartjes niet slecht aan de garnaal (fr. erevette)
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gelijken. — Garnaal wordt, bij ’t volk, garnaat, geirnaut of gernoot

(Brussel). In ’t oud vl. vindt men ook Geirnaart

:

van daar Geernaart.

Geerste, z. Gerst.

Geeteblaars, o. mv. — Verb. van Geitenbladeren. — Te Oost-Roosbeke.

— Id. als Geite(n)blad.

Geiref, m.— Verb. van Gerf. — Te Leuven en omstr.— ld. al Duizendblad.

De duitsche naam is Garbenkmxt.

Geiste, z. Gerst.

Geitegieun, z. Geite(n)hoorxs.

Geitenbaard, m. — Verschillige beteek. — Het volk heeft waarschijnlijk

eenige gelijkenis gevonden tusschen deze planten en eenen geitenbaard. —
1° Te Exaarde,Saffelare. — Festuca rubra L. ; fr. Fêtuque rouge; vl. Rood

Zwenkgras. — De bladeren dezer grasplant vormen struikjes die niet

slecht op eenen geitenbaard trekken. — 2° Te Bautersem, Gheel, Hoog-

straten, Vertrijck, Vollezeele. — Spiraea Ulmaria L. ; fr. Spirée

Ulmaire; vuig. Reine des prés; vl. Moeras-Spierstruik. — De alge-

meene vorm der bloemtrossen zou min of meer aan eenen geitenbaard

kunnen doen denken.

Geite(n)blad, o. — Te Aarschot, Bambecque, Esquelbecq, Gent en omstr.,.

Herent, Herzeele, Huldenberg, Ledringhem, Vilvoorde, Wilder, WormhoudL
— Lonicera Caprifolium L.; fr. Chèvrefeuille des jardins; vl. Tiiin-

Geitenblad; d. Italienisches Geissblatt. — Zoo men ziet, het gedacht

van geit en van blad, komt in deze vier talen voort.

— Geitenblad, z. Wild —

.

Geite n)hoorns, m. mv. — (Litspr. : Geitegieun.) — Te Berg, Bloir, Eist,

Freeren, Herderen, Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen, enz. in zuid.

Belg.-Limb. — Eene var. van Aardappel, wit of rood van kleur, langwerpig

van vorm en wat platachtig : ’t is deze vorm die aan de hoorns der geit

heeft doen denken. In ’t waalsch noemt men ze ook : Kwoin(s) di gatt’

(fr. Cornes de chévre).

Geite n)-Klaver, m. —1° Te Turnhout. — ld. als Geitexblad. — 2° Te

Lichtaart. — ld. als Fraxsche-Klaver 2°). d. i. Medicago sativa L.:

fr. Luzerne cultivée.

Geld, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Lunaria biennis Mónch.; fr.

Lunaire bisannuelle; vuig. Monnaie du pape; vl. Tweejarig Maan-

kruid, Gemeene of Groote Penningbloem, Judaspenning .
— De

vrucht is rondachtig en plat als een geldstuk.

— Geld, z. Judas —

.

Gelder-Roos, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Soms zegt men ook, door
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verminking, Kelder-Roos. — ld als Sneeuwbal. — Fr. Rosé de Gueldre,

Gele-Keers, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Verbascum Thapsus L.;

fr. Molène Bouillon-blanc

;

vuig. Bouillon-blanc; vl. Wolbladige Toorts .

— Hooge keersrechie stam, met gele bloemen.

Gele-Lélé, v. — Te Wetteren en omstr. — Lilium croceum Def.

;

fr. Lis safrané; vuig. Lisjaune; vl. Gele Lelie. — Wordt bijna overal*

in de tuinen, als sieraadplant gekweekt.

Gele-Less’bloem, v. — (Uitspr. Gel —.) Te Berg, Bloir, Genoels-Elderen*

Mali, Nederheim, Sluizen. — Iris Pseudo-Acorus L.
;

fr. Iris Fanx-

Acore;\xx\g. Iris sauvage, I. des marais; vl. Gele Lischbloem. —
Less’ of Lesch is, bij ’t volk, de algemeene naam van al de bladeren die

lang, smal en plat zijn, gelijk bij deze bloem.

Gele-Mater, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Chrysanthemum segetum L.;

fr. Chrysanthème des moissons; vl. Gele Ganzenbloem

;

op eenige

plaatsen, ook Goudbloem geheeten. — Mater is een algemeene naam die

te Exaarde en te Saffelare zoo wel den Matricaria L., als den Pyrethrum

Gartn. en den Chrysanthemum DG. beteekent.

Gele-Meilelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Narcissus Jonquilla L.;

fr. Narcisse Jonquille; vuig. Jonquille

;

vl. Welriekende Narcis*

Jonkielje.

Gele-Porte-Monneetjes, o. mv. — Te Asper, Kuise, Singem. — Rhinan-

thus minor Ehrh., en Rh. major Ehrh.; fr. Rhinanthe mineur en Rh.

majeur; vl. Kleine en Groote Ratels. — De vorm der bloem gelijkt

eenigzins aan eenen kleinen Porte-monnaie

;

van daar het vklw. Porte-

monneetjes.

Gele-Rijstpap, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Sedum acre L.; fr. Orpin

acre; vl. Scherp Vetgroen of Muurpeper. — De bloeiende plant gelijkt

aan de vlaamsche rijstpap (bouillie-au-riz safranée).

Gele-Rooske(n)s, o. mv. — (Uitspr. : Gel Reuskes.) — Te Mali, Neder-

heim, Sluizen. — Kerria japonica DC.; fr. Kerrie du Japon.

Gele-Thee, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Gele Keers. — De

bloem is geel en wordt als thee gebruikt.

Gele-Waterlelie, v. — Te Huldenberg. — Nuphar luteum Sibth. en Sm.;

fr. Nuphar jaune; vuig. Nénuphar jaune; vl. Gele Nuphar. — De bloem

gelijkt min of meer op eene Lelie en groeit in ’t water.

Geluwe-Lelie, v. — Men spreekt ook uit : Gélèwe Lélé; Gilwe Lelie;

Geelf Lelie. — Te Bailleul, Bambecque, Dixmuide en omstr., Esquelbecq,.

Gent en omstr., Herzeele, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Vlamertinghe,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Geel-Lelie.
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Geluwe-Waterlelie
,
v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledrin-

ghem, Wormhoudt. — ld. als Gele-Waterlelie.

Geneesblaren, o. mv. — Verscheidene bet. :

1° Te Turnhout en omstr. — Plantago major L.; fr. Plantam d larges

feuilles; vl. Groote Weegbree. De bladeren dienen als geneesm\Me\

tegen de verhitte voeten. — 2° Te Dieghem, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt.—
Balsamita suaveolens Pers. (PyrethrumTanacetum DC.); fr . Balsamite

d odeur suave; vl. Tuinbalsem ,
Muntbalsem. — Bij lichte kwetzingen,

worden de bladeren als geneesm\MQ\ gebruikt.

Geneesbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Melilotus cceruleus Lam.

(Trigonella ccerulea Ser.); fr. Mélilot bleu;\1. Blauwe Honigklaver .
—

Het aftreksel der bloemen dient tot geneesmiddel. der wonden.

Geneeskruid, o. — Te Hoogstraten, Vollezeele, — Sedum purpuream

Link.; fr. Orpin pourpre ; vuig. Herbe d la coupure; vl. Purper

Vetgroen. — Zoo de fransche volksnaam het ook aanduidt, wordt deze

plant (hare bladeren) als wondheelend (fr. vulnéraire) gebezigd.

Genette, v.? — Te Wormhoudt en omstr. — Yerb. van ’t fr. Genet. —
Sarothamnus scoparius Koeh: fr. Sarothamned balais; vuig. Genet d

balais , Genet; vl. Keerbezemstruik , Brem.

Geneverboom, z. Jeneverboom.

Genezeblad, o. — Te Aarschot, Bautersem, Blauwput, Kessel-Loo, Park,

Tremeloo, Vertryck, Wesemaal. — ld. als Geneeskruid.

Genezekeskruid, o. — Te Gheel en omstr. — ld. als Geneeskruid.

Genst, m. — Te D’VVorp, Exaarde, Saffelare, Vollezeele. — Z. Ginst.

Gentiaan, v. — Te Berg, Bloir, Freeren, Mali, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — Gentiana L.; fr. Gentiane. — De wortels der

Gentiaan worden veel in de heelkunde gebruikt (bijzonder

de G. lutea L.; fr. G. jaune); ’t volk kent alleen den

algemeenen naam. — (Fig.)

Géranium, m. — Bijna overal in België en in Fr.-Vl.

beduidt men, onder dezen naam, verscheidene gekweekte

soorten van Pelargonium L.; vl. Ooievaarsbek. — Z. ook

Kranebek.

Gérarium, m. — Verb. van Geranium. — Te Bierbeek,

Neer-IJssche. — Z. Geranium.

Gerf, m. — Te Diest en omstr., Heffen, Nieuw-Rhode,

O.-L.-V.-Thielt, Rethy, Steenockerzeel, Thielt, Veerle, Vilvoorde. — ld. als

Duizendblad. — Z. ook Gaarf, Geiref, Gerwe, enz. — De duitsche naam

is Garbe, Garbenkraut. — Gerf, enz. komen waarschijnlijk van den

Gentiana.
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wortel kerf (fr. entaille, découpure, incision); van daar ook ’t wkw,

kerven (fr. entailler, découper, inciser) : de bladeren dezer plant zijn

met duizende kerven of insnijdingen voorzien.

— Gerf, z. Wilde —

.

Gérorium, m. — Te Asper en omstr. — Verb. van Geranium. — Z. dit w.

— Gerve, z. Honde —

.

Ge(r)s, o. — Verb. van Gras. — De uitspr. verschilt : soms laat men de r

niet hooren, b. v. te Gent en omstr., te Lichtaart, enz. — Te Bierbeek,

Brussel en omstr., D’Worp, Gent en omstr., Lichtaart, Nederbrakel, Neer-

IJssche, Nieuwerkerke, Poperinghe, Rethy. Thourout, Vlamertinghe. —
Algemeene naam, al de grassoorten beduidende 'fr. herbe). — Z. ook Gras.

— Ge(r)s, z. Balk — ,
Flot —

,
Haze —

,
Pastoors —

,
Pluim —

,
Spaans(ch)

—
,
Streepke(n)s —

,
Trek —

,
Verke(n)s —

,
Wolzwijns —

,
Zwijntjes —

.

Ge r)sbloemeke(n)s, o. mv. — Verb. van GrasbL— Te Brussel en omstr.,

Coolscamp, De Pinte, Deynze, Esschen, Schilde. — Bellis

perennis L.: fr. Pdquerette vivace; vuig. Pdquerette,

Petite Marguerite;\l. Madeliefken. — (Fig.)— Bloemekens

die gewonelijk in ’t gras der weiden, beemden, enz. groeien.

Gefr)sblommen, v. mv. — Te Bierbeek, D’Worp, Oost-

Roosbeke. — Verb. van Grasbloemen .
— Armeria vulgaris

Willd., var. maritima

;

fr. Armérie vulgaire
,
var. maritime;

vuig. Gazon d’Olympe; vl. Grasanjelier , Spaansch Gras. Beius.

— Deze plant heeft fijne bladeren gelijk Gras (fr. herbe), en draagt terzelver

tijd hetgeen ’t volk bloemen heet, d. i. bloemen met gekleurde bloemkroon.

Gerskassouwen, v. mv. — Te Gits. — ld. als Ge(r)sbloemeke(n)s.

Gerst, m. — Verschillige uitspr. : 1° Gass’ : In zuid. Belg.-Limb.

2° Garst : te Antwerpen, Esschen, Hoogstraten, Leuven, Molenbeek-

Wersbeek.

3° Geerste : te Brugge en omstr., Wormhoudt.

4° Geiste : te Lokeren en omstr.

5° Gerst

:

te Aalst, Brecht, Moll, Rethy, Turnhout.

6° Gerste : te Beerst, Gereken, Dixmuide, Vlamertinghe, Wercken,

Woumen, Zarren.

7° Gest : te Brussel en omstr.

8° Geste, Geste : te Beerst, Gereken, Dixmuide, D’Worp, Gent en omstr.,

Leuven, Lichtaart, Oostham, Thourout, Wercken, Wetteren, Woumen, Zarren.

9° Giste : te Laarne, Nederbrakel, Oost-Roosbeke. — Hordeum
vulgare L.; fr. Orge commune; vuig. Orge

;

vl. Gewone Gerst.

— Gerst, z. Dikke — , Muizen — , Vogel — ,
Wilde —

, Winter — ,
Zomer —

,

Zwert—

.

Blad van
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Rijpe vrucht van Geum
uvbanum.

— Gervel, z. Honde —

.

Gerwe, m? — Te Eersel. — ld. als Gerf.

Gès’ —
,
z. Ge(r>s— .

Gèss’, z. Gist.

Gest, z. Gist.

— Gest, Z. ZOMERGE(R)ST.

Gêste, z. Gerst.

Gestreept(e -Lisch, v. — Te Vilvoorde en omstr. — Baldingera arundi-

nacea Dmrt., var. variegata. (Phalaris variegata Coss. en Germ.);

fr. Baldingère Rosean, var. panachée; vuig.

Rubandela Vierge; vl. Bontgestreepte rietach-

tige Eenhalm.— Er loopen witte strepen (fr. lignes,

raies) over de bladeren. — Lisch of Lesch (ook

Less’), is, bij ’t volk, de algemeene 'naam van al

de bladeren die lang, smal en plat zijn gelijk bij

de grasplanten.

Gestreepte-Tignel, v. — Te Exaarde, Saffelare. —
Amaranthus melancholicus Moq., var. tricolor

Lam.; fr. Amaranthe mélancolique, var. tricolore; vl. Bontgestreepte

Amarant. — De bladeren zijn gestreept

(fr. panachées) en gelijken op die der

Netel (Tingel).

Gezegend-Kruid, o. — Te Assche en

omstr. — Geum urbanum L. ; iv.Benoite

commune; vuig. Herbe de Sl-Benoit,

Herbe bénite; vl. Nagel- of Benedicten-

Kruid, Gezege?idKruid.—Alzoo genoemd

om de talrijke heelende eigenschappen

welke ’t volk dezer plant toewijdt. — (Fig.)

Gibben, v. mv ?— 1° Te Alveringhem en

omstr. — Rosa arvensis L. en R.

canina L.; Rosé des champs en R.

de chien; vuig. Êglantier; vl. Veldroos

en Hondsroos of Wilde Roos. — (Fig.)

2° Te Poperinghe. — De vruchten van

den Crataegus oxyacantha L . en

C. monogyna Jacq.; fr. Aubépine

épineuse en Au. d un style; vl.

Meidoorn en Eenstijlige Hagedoorn. Rosa canina.
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Gièls, v.; Gièlsehout, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Els 1°) en

Elzenhout.

Giës, o. — Te Leuven. — Verb. van Gras. — ld. als Ge(r)s.

Gieulèr, m. — Op menige plaatsen, in zuid. Belg.-Limb. — Sambucus

nigra L.: fr. Sareau noir; vuig. Sureau ; vl. Gemeene Vlier of Vlier-

boom. — Men zegt ook : Gieulèrehout (fr. Bois de sureau). — Gieulèr

is verwant met het wkw. gieule(n) (vl. hollen), bijzonder gebruikt in ’t

samengesteld autgieule(n) ,
(vl. uithollen; fr. creuser). De stam van den

Vlierboom is als hol (fr. creuxj, om het anzienlijk merg dat er in zit.

— Gieulèr, z. Wille —

.

Gieulèrehout, o. — Z. Gieulèr.

Gieuntëhaag, v. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — (Uitspr. —
haog.) — Fr. ZJne haie de

charme.— 1. ook GiEUNTëTÈR,

GlEUNTëHOUT.

Gieuntëhout, o. ;
Gieun-

tëtèr, m. — Te Mali, Neder-

heim, Sluizen. — Carpinus

Betulus L.; fr. Charme

commun ; vl . Haagbeuk
,

Witte Beuk ,
Steenbeuk.

Gijzekom, m. — Te Hoog-

straten. — ld. als Grijzekom

en Duive(n)kervel.

Gingember, m. — Te Dix-

muide, Gent, Lokeren en

omstr. — Zingiber officinale

Bosc.; fr. Gingembre offici-

nal; vuig. Gingembre; vl.

Gember. — (Fig.)

Gingom, m. — Uitspr. Gén-

gom. — Te Berg, Bloir,

Freeren, Herderen, Ketzingen, Mali, Membruggen, Millen, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — ld. als ’t voorg w.

Ginst, m.; Ginste, m. — Ter Pinte, te Gaver, Laarne, Mariakerke (bij Gent),

Oost-Roosbeke, S l-Laurens, Wetteren. — Sarothamnus scoparius Koch;

fr. Sarothamne d balais ; vuig. Genet d balais ,
Genét; vl. Keerbezem-

struik, Brem; d. Ginster. — Ginst, Gerist, Ginster (z. ’t volg. w.)

schijnen verwant met ’t w. Genster (= vuursprankel; fr. étincelle) :

0>^>C
Zingiber officinale.
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wanneer men den Ginst verbrandt, zegt M. Vits, werpt hij zeer vele gen-

sters of vuursprankels af,

veel meer dan eenig ander

hout of kruid.

Ginster, m. — Te Meer-

sen. — Z. ’t voorg. w.

Giranium, z. Geranium.

Giroffelnagel, m. — Te

Leuven. — Caryophyllus

aromaticus L.: fr. Giro-

flier avomatique; vl.

Kruidnagel. — Hetgeen

men als specerij gebruikt

(fr. clou de girofle), is de

bloem eer ze ontloken is.

— (Fig.)

Girofliers, v. mv. — Te

Vlamertinghe. — Men zegt

ook Fliers. — Cheiranthus Cheirei L.; fr. Giroflée Violier

;

vuig.

Giroflèe de muraille, Murailler; vl. Violer, Muurvioler.

Gist, v. — Bijna overal in België. — De uitspr. verschilt

:

1° Gist : te Brecht, Brugge en omstr., Esschen, Dixmuide, Lokeren.

Oost-Roosbeke, Thourout.

2° Ges : te Eist, Fall-Mheer, Genoels-Elderen, Lichtaart, Mali, Millen,

Nederheim, Sluizen.

Caryophyllus aromaticus.

Wijze van vermenigvuldiging van Saccharomyces Cerevisiae.

3° Ges : te Berg, Bloir, Freeren, Tongeren.

4° Gés : te Oostham en omstr.

5° Gést

:

te D’Worp, Gent en omstr., Neer-IJssche.

6° Gest

:

te Bautersem, Betecom, Brussel, Herent, Huldenberg, Laarne,

Molenbeek-Wersbeek, Vertryck, Wesemaal.

Saccharomyces Cerevisiae; fr. Levilre de bière

;

vl. Gist, Gest,

Biergist. — (Fig.) — Soort van kleine Kampernoelie (familie der Disco-
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myceten) die zich zeer overvloedig op het bier vormt en door de bakkers

gebruikt wordt om het deeg te doen opkomen.

Gitschalen, v. mv. — Te Schilde. — Genista anglica L.; fr. Genet

d’Angleterre ; vl. Engelsche Brem. — Kleine soort van Brem, die in de

heiden wast en met stekels voorzien is.

Glaaskensbezen, v. mv. — Te Blaasveld. — Ribes rabrum L.; fr. Gro-

seillier rouge ; vl. Roode Aalbeziestruik. — De beziën , bijzonder die

der witte variëteit, gelijken op gtoachtige bollekens.

Glès, v. — Te Gent en omstr. is de uitspr. Glééss’ .
— Verb. van Les,

Lesch, Lisch. — Verschillige bet. :

1° Te Gent en omstr. — Gladiolus L., in ’t algemeen; fr. Glaïeul; vl.

Castanea vesca.

a, Bloeiende tak; — b
, mannelijke bloem; — c, gansche vrucht; — d, vrouwelijke

bloem; — e, rijpe vrucht (zonder schaaltje); — ƒ, doorgesneden eierstok.
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Zwaardlisch /'zoo geheeten, om den vorm der bladeren, die aan zwaarden

gelijken; van daar ook ’t lat. Gladiolus = klein zwaard).

2° Te Sl-Laurens. — Iris germanica L.; fr. Iris d'Allemagne; vl.

Duitsche Bloemlisch.

3° Te Laarne, heeft deze naam de twee voorgaande beteekenissen. —
Beide plantensoorten worden door ’t volk niet onderscheiden, om de grooto

gelijkenis harer bladeren. — Lisch of Lesch (ook Less, Glès, enz.), is, bij

’t volk, de algemeene naam van al de bladeren die lang, smal en plat zijn,

gelijk bij voorgaande planten.

Goed, z. Slaap —
, Vogel —

.

Goeie-Kastonjeboom, m. — Te Leuven. — Goei, verb. wan goede, bei. dat

de vruchten goed of eetbaar zijn. — Castanea vesca Gartn; fr. Chdtaignier

comestible; vl. Echte Kastanieboom of Kastanjeboom. — (Fig. bl. 127.)

— Z. ook Wilde-Kastanjeboom,

Gom, v. — 1° Bijna overal wordt dit w. gebruikt in den zin van elastieke

gom (fr. gomme élastique of caoutchouc). — Z. Caoutchouc.

2° Te Lokeren, beduidt het ook het verdikt slijmig sap dat soms uit de

stammen van inlandsche boomen vloeit, als bij Pruime- en Kerseboomen.

Goorbes, v. — Te Hoogstraten. — Bessen of beziën (fr. baies) die in

de gooren, d. i. in de moerassen of moerasachtige plaatsen groeien. —
Oxycoccos palustris Pers.; fr. Canneberge des marais

;

vl. Kanneberg.

Goorbezeke(n)s, o. mv. — Te Gheel en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Goudbloem, v.: Goudbloeme, v. — Zoe genoemd om de goudgele kleur

der bloemen. — Verscheidene bet. :

1° Te Bloir, Brecht, Exaarde, Hoogstraten, Mali, Nederheim, Saffelare,

Sluizen, S‘-Joris-Winghe, Vilvoorde. — Calendula officinalis L.; fr. Souci

officinal; vl. Goudsbloem.

2° Te Eersel, Esschen, Mali, Nederheim, Neer-

pelt, Poppel, Sluizen. — Chrysanthemum sege-

tum L.; fr. Chrysanthème des moissons; vl.

Gele Ganzebloem.

3° Te Gent en omstr., noemt men ook Goud-

bloem verscheidene soorten van Coreopsis L. (vl.

Wandluizenkruid) die in de tuinen als sieraad-

planten gekweekt wor- * m

den en gele bloemen

dragen.

Goudbloemeke(n)s, ^
O. mv. Te Landen. Eene doorgesnedene bloem. Ranunculus acris.
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Verscheidene soorten van ’t geslacht Ranunculus L.; fr. Renoncule; vl.

Ranonkel, Hanevoet. De voornaamste soorten zijn : Ranunculus acris

L.; fr. R. acre

;

vl. Scherpe R.; (fig. bl. 128); Ranunculus repens L.:

fr. R. rampante; vl. Kruipende R. en Ranunculus bulbosus L.; fr.

R. bulbeuse; vl. Boldragende R. — In dezelfde gemeente worden deze

planten ook Boterbloemeke(n)s geheeten : de bloemen zijn geel gelijk

goud of boter. — Z. ook Boterbloem.

Goudblomme, v. — Te Dixmuide en omstr., ‘ Oost-Roosbeke. — ld. als

€oudbloem 1°).

Goud-Regen, z. Gouden-Regen.

Goud-Renger, z. Gouden-Regen.

Gouden-Bezem, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Solidago canadensis L.:

fr. Solidage du Canada; vuig. Gerbe d’or; vl. Canadasch Vederkruid.

— Eene sieraadplant, wier gele bloementros aan eenen gouden bezem

gelijkt; van daar ook de fr. volksn. Gerbe d’or.

Goude(n)-Bloem, v. — Te Alveringhem en omstr. — ld. als Goudbloem, 1°).

Gouden-Knop, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Ranunculus acris L.,

var. flore pleno; fr. Renoncule acre, var. d fleurs doublés; vl. Scherpe

Ranonkel met dubbele bloemen.

Gouden-Lelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Lilium auratum Lindl.;

fr. Lis doré. — De bloem dezer Lelie is goudgeel.

Gouden-Mandeken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Alyssum saxatile L.;

fr. Alysson des rochers; vuig. Corbeille d’or; vl. Steen-Schildzaad. —
De dichte gele bloemtrossen vormen gelijk een gouden mandeken of korfje;

van daar ook ’t fr. Corbeille d’or.

Gouden-Regen, m. — De uitspr. is zeer veranderend, met de plaatsen. —
1° Gouwen en Gouden-Regen : Te Brecht, Essehen, Exaarde, Saffelare,

Turnhout, Werchter.

2° Goud-Regen : te Dixmuide en omstr.

8° Goud-Rènger : in zuid. Belg.-Limb.

4° Gaa-Regen : te Brussel en omstr., Wetteren.

5° Gaave-Regen : te Oostham.

6° Gauwe-Reger : te Gheel.

7° Gauwen-Règen : te Rethy. — Cytisus Laburnum L.; fr. Cytise

Aubour

;

vuig. C. Faux-Èbénier , Pluie d’or; vl. Gouden Regen. —
Alzoo genoemd om de talrijke, gele en neerhangende bloemtrossen; van

daar ook ’t fr. Pluie d’or.

— Gouden-Speld, z. Groote —
;
Kleine —

.

Goudsblomme, v. — Te Brugge en omstr. — ld. als Goudbloem 1°).

9
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— Gouw, z. Stinkende

Gouze-Moese, m? — (l'itspr. Goeze —.) — Te Oostcamp. — ld. als Muur

en Ganze(n)muur. — Z. deze woorden. — Moese = Moes; Gouze is

waarschijnlijk eene verb. van ’t engelsch Goose (uitspr. goesj dat gans

(fr. oie) beteekent. Deze plant is dus Moes (= voeder) voor de ganzen.

Z. Ganze(n)muur.

Graaize-Mos’, z. Grijze-mos’.

— Graas, z. Plaum — , Spaans —

.

Grachtlisch, v. — Te Exaarde, SalFelare. — Iris Pseudo-Acorus L.;

fr. Iris Faux-Acore; vuig. Glaïeul des marais

;

vl. Gele Lischbloem

of Bloemlisch. — De plant groeit gewonelijk in de grachten of moerasach-

tige plaatsen. — Z. ook Glès 3°).

Grachtnetel, v. — Te Mechelen-a/Maas. — Urtica dioïca L.: fr. Ortie

dioïque

;

wig. Grande Ortie; vl. Groote of Gewone Netel; d. Grosze

Brennnessel; eng. Nettle. — Deze soort van Netel wordt veel langs de

grachten gevonden.

Grachttingel, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w. —
Tingel = Netel, op vele plaatsen.

Graos, o. — Verb. van Gras. — In zuid. Belg.-Limb. — Men noemt

alzoo, in ’t algemeen, al de Grassoorten die men gewonelijk in de beemden

en weiden aantreft (fr. herbe).

— Gras, z. Balk — , Dexdermoxds —
,
Exgelsch — , Flok —

,

Fraxsch —
,
Haze —

. Honds —
,
Kwaad —

,
Lèss’ -, Pater-

xoster — , Ploemas’ — . Pludi —
,
Sxu —

,
Splijt — , Strek — ,

Strik —
,
Vlok —

,
Water —

,
Wild —

,
Wol —

, Zee —

.

Grasbloemekens,

o. mv. — Te Messel-

broeck. O.-L.-V.-

Thielt,Vollezeele.—
Armeria vulgaris

Willd., var mari-

tima

;

fr. Annérie

vulgaire, var. ma-

ritime;\ulg. Gazon

d’Olympe;x\. Gras-

anjelier; Spaansch

Gras. — Deze plant heeft fijne bladeren gelijk gras (fr. herbe, gazon) en

draagt terzelver tijd hetgeen ’t volk bloemen noemt, d. i. bloemen met

gekleurde bloemkroon.

Agropyrum repens.
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Grasdot, m? — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w. — De plant

gelijkt aan gras en groeit in bos of dot.

Grasdotje, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Z. de twee voorg. woorden.

Graspee, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Agropyrum repens P. Beauv.;

fr. Agropyre rampant

;

vuig. Chiendent offvcinal; vl. Kruipende Agro-

pyrum of Hondsgras. — (Fig. bl. 130.) — Men zegt ook Pee

,

alleen. —
Pee, in ’t algemeen, beteekent al de onderaardsche stammen (fr. rhizomes

)

en wordt bijzonder gebruikt om den Agropyrum aan te duiden.

Gravesinge(n), m. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — Eene var. van Appel.

Greffel, z. Griffel.

Greffelen, z. Griffelen.

Greffen, z. Griffelen.

Greffie, z. Griffel.

Greffiën, z. Griffelen.

Greindèn, v. — Te Neerpelt. — Men zegt er ook Kruisdèn. — Abies

excelsa DC. (Picea excelsa Link.); fr. Sapin élevé; vl. Hooge Spar —
of Denneboom. — Greinden, zegt M. Vits, komt van greinen = weenen,

en den = sapin. Deze naam, even als die van Kruisden, schijnt aan te

duiden dat deze sombere boom eertijds op de kerkhoven, bij de graven

werd geplant, gelijk heden de Cipres, enz.

Grenaatboom, m. — Te Gent. — Punica granatum L.: fr. Grenadier

commun;\\. Granaatboom, Granaatappelboom.

Grenadier, m. — Te Vilvoorde. — ld. als ’t voorg. w.

Greuffinge(n), z. Griffelen.

Grien —
, z. Groen — .

Griffel, v. — Fr. Greffe. — Men vindt verscheidene verb. van dit

woord.

1° Greffel : Te Beerst, Bierbeek, Brussel, Clercken, Dixmuide, D’Worp,

Neer-IJssche, Tongeren.

2° Greuffel

:

in een groot gedeelte van zuid. Belg.-Limb.

3° Greufféng : op vele plaatsen in zuid. Belg.-Limb.

4° Greffie : te Beerst, Clercken, Dixmuide, Oost-Roosbeke, Poperinghe.

Griffelen, bedr. werkw. — Fr. Greffer. — Stamt af van ’t voorg. w. en

ondergaat dezelfde verb.; men hoort: Greffelen , Greuffele(n) , Greuffén-

ge(n), Greffiën. — Z. ook Griffel.

Grij, o? — Te Oplinter. — Verkorting van Gerij. — Vicia tetrasperma

Monch; fr. Vesce d quatre graines

;

vl. Vierzadige Wikke of Vitse.

Grijs-Haar, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Fumaria offcinalis L. en

F. capreolata L.; fr. Fumeterre officinale en F
.
grimpante

;

vl. Gene-
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zende en Klimmende Aardrook. — (Fig.) — Deze beide planten hebben

fijne grijsachtige bladeren; ze groeien min of

meer bolvormig en gelijken alzoo op eenen

grijzen kop of grijs haar.

Grijs-Kruid, o. — Uitspr. Graais kraud. —
In zuid. Belg.-Limb. — Algemeene naam, om
zekere grijskleurige onkruiden aan te duiden,

als : Gnaphalium L.; fr. Gnaphale ; vl. Roer-

kruid en Filago Tournef.; fr. Cotonnière ; vl.

Draad — of Schimmelkruid.

Grijzekol, m. — Te Steenockerzeel. — ld.

als GrIJZEKOM. Fumaria.

Grijzekom, m. — Te Gheel, Nieuw-Rhode, O.-L.-V.-Thielt, Veerle. —
Fumaria officinalis L.; fr. Fumeterre officinale; vl. Genezende Aar-

drook. — (Fig.)— Te Gheel zegt men ook : Grijzend(e) Oogen. — De plant

wordt alzoo genoemd, omdat men ze gebruikt tegen de leepoogigheid, tegen

de grijzende oogen, zoo als men zegt (fr. yeux chassieux). Grijzen is

synoniem van weenen.

Korstmossen (fr. Lichens). — Parmelia, op a, Vergroote apothecie

;

— b, doorgesnedene
eenen boomtak groeiende en vruchtlegers apothecie en nog meer vergroot; — c, zaad-
(apotheciën

)

dragende. doosje (theca) bevattende 8 kiemkorreltjes of
sporen

;

— d, 2 sporen meer vergroot.

a, Periusaria communis, van boven
gezien

; —6, doorsnede, toonende
2 zaadlegers of apotheciën; —
c,2zaaddoosjes(t/iceaj bevattende
de kiemkorreltjes of sporen.

Cladonia pyxidala;
onvruchtbaar.

Cladonia coccifera, dra-

gende op de toppen
samenvloeiende zaadle-

gers of apotheciën.
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Grijze-Mos’, m. — (Uitspr. Graaize-Mos’ .)
— In een groot gedeelte van

zuid. Belg.-Limb. — Algemeene naam om verscheidene soorten van grijze

Korstmossen (fr. Lichens

)

aan te duiden. Deze soorten behoren bijzonder

aan de geslachten Anaptychia Koerb., Cladonia Hoffm., Evernia Ach.,

Parmelia Nyl., Physcia Th. Fr., Ramalina Ach., Usnea Hoffm.,

Pertusaria Ach. — (Fig. bl. 132.)

Grijzen-Doorn, m.— TeExaarde, Saffelare. — Hippophaë rhamnoïdes L.;

fr. Argousier Faux-Nerprun

;

vl. Duin — of Kattedoorn.— Boonzachtig
struikgewas, grijs van schors en van bladeren, dat in de duinen aan de

zeekust voorkomt.

Grijzend(e)-Oogen, v. mv. — Te Gheel. — Voor bet. en uitleg,

z. Grijzekom.

Grijzolei. — Te Baaile, Drongen, Landegem. — ld. als voor ’t voorg. w.

Grint. — Te Brecht, Esschen. — Salix viminalis L.; fr. Saule des

vanniers

;

vuig. Osier blanc; vl. Bind- Wilg
,
Bind- Wisch.

Groefïelsnagel, m. — (Uitspr.— naogel.)— Te Berg, Bloir, Eist, Freeren,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen.—Verb. van Giroffelnagel.—Caryophyllus

aromaticus L.; fr. Giro-

tlier aromatique; vl.

Kruidnagel. — (Fig.)

— De nog niet ontlokene

bloem wordt als specerij

gebruikt (fr. clou de

girofle).

Groen, o. — Te O.-L.-

V.-Thielt. — Brassica

Napus L.
;

fr. Chou

Navet; vuig. Navet

;

vl.

Raap, Rapen. — Het

woord groen, zegt M.Vits,

« duidt alleen het kruid

of loof aan, en ook de

geheele planten zoo lang

zij geene dikke knollen

of rapen dragen. De naam komt hier van, zegt hij verder, dat men na den

winter dit gewas nog op het veld vindt, wanneer er geene enkele groene

plant meer te zien is. »

Groen, z. — Eenden — , Ganzen — ,
Spaansch —

,
Water —

.

Groen-Koolen, m, mv. — (Uitspr. Grien-Keu(h)eule.) — Te Leuven. —
Brassica oleracea L.; fr. Chou vert.

Caryophyllus aromcuicus.
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Groene-Alsem, m. — Te Sl
-Joris-Winghe. — Artemisia vulgaris L.:

fr. Armoise commune; vl. Gemeene Alsem. — De plant wordt alzoo

genoemd om ze te onderscheiden van den A. Absinihium L.: fr. A.

Absinthe; vuig. Absinthe

;

vl. Echte Alsem, wiens bladeren gansch (ook

van boven) witachtig zijn en daarom Witte A . heet.

Groening, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Appel: fr.

Reinette verte

;

d. Grüning; engl. Greening.

Groes, m. — In zuid. Belg.-Limb., te Gheel, Oostham, Rethy, Turnhout,

enz. — Eene oppervlakte van grond, met kort gras bewassen. — Op zekere

plaatsen beduidt deze naam ook het gras zelve.

—Groes, z. Verkes —

.

Groeske(n)s, o. mv-Te Gheel, Lichtaart, Turnhout.—Armeria vulgaris

Willd., var. maritima; fr. Armérie commune, var. maritime; vuig.

Gazon d’Olympe, G. d’Espagne; vl. Grasanjelier, Spaansch Gras. —
Deze plant heeft fijne bladeren gelijk gras, ’t geen op dezelfde plaatsen groes

geheeten wordt. Z. Groes.

Groeze, v.: Groezen, v. mv. — In Vlaanderen, bet. dit w. (in ’t enkelv. en

soms ook in ’t mv. gebruikt) de stengels en bladeren van Aardappelen,

Wortelen, Rapen, enz. (fr. fanes, feuïllage).

— Groeze(n), z. Korte — , Lange —

.

Groffelsnagel, m. — Te Brussel, Coninxheim, Neer-IJssche, Tongeren. —
ld. als Giroffelnagel.

Groffenagel, m. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Woumen. —
ld. als Giroffelnagel.

Groffiaat, m.? — Te Gulpen, Meersen. — Dianthus Caryophyllus L.;

fr. CEillet Giroflier; vuig. CE. desjardins; vl. Nagelbloem.

Grofnagel, m. — Te Brugge en omstr. — ld. als Giroffelnagel.

Grondpettemen, m. mv. — Te Diest, Schaffen. — Holcus mollis L.;

fr. Houlque molle; vl. Zacht Zorggras. — Pettemen, is de algemeene

naam van al de Grassoorten die in ’t veld groeien en eenen langen onderaard-

schen stam hebben (fr. rhizome). — Het Hondsgras (fr. Chiendent) wordt

er Rietpettemen geheeten.

Groot-Heers, v. — Te Dixmuide, Vlamertinghe. — Eene vroege var. van

Lactuca sativa L.; fr. Laitue cullivée; vuig. Salade 1. Tuin-Latuw.

Groot-Kasseiken, o. — Te Huldenberg. — Pyrethrum Leucanthemum

Coss. en Germ.; fr. Pyrèthre Leucanthème; vuig. Grande Marguerite;

vl. Wilde Ganzebloem. — Kasseiken, alléén gezegd, beduidt er de

Pdquerette of Petite Marguerite.

Groote-Boterbloem, v. — Te Berg, Bloir, D’Worp, Eist, Freeren, Genoels-
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Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Rethy, ’S Heeren-

Elderen, Zeelhem. — Caltha palustris L.; fr. Populage des marais

;

vl. Moeras-Dotterbloem. — De bloem dezer plant gelijkt veel op die van

den Ranuneulus , welke aldaar Boterbloem genoemd wordt (z. dit w.);

maar aangezien de bloem grooter is, noemt men ze Groote-B.

Groote-Dissel, v. — Verb. van —Distel. — Onder dezen naam begrijpt

men, in zuid. Belg.-Limb., twee verschillige

soorten van planten die aan groote distels

gelijken.

1° Onopordon Acanthium L.; fr. Ono-

porde d feuüles d'Acanthe; vuig. Chardon-

Acanthe

;

vl. Wegdistel. — Deze plant wrordt,

op dezelfde plaatsen, ook Ezelsdistel (uitspr.

Jèzelsdissel) genoemd. — (Fig.)

2° Cirsium lanceolatum Scop.; fr. Cirse

lancéolé; vl. Speer- Vederdistel.

Groote-Dounen, v. mv. — Te Bailleul, Ber-

then, Meteren, S‘-Jans-Cappel, Vleteren. — De vruchten van den Rosa

arvensis L. en R. canina L.; fr. Rosier des champs en R. de chien

;

vuig.

Êglantier; vl. Veldroos en Hondsroos of Egelantier. — (Fig. bl. 138.)

— Dounen, alléén gebruikt, beduidt de vruchten van den Hagedoorn of

Doornlaar. — Z. Dounen.

Groote-Fleutte(n), v. mv. — Verb. van —Violetten. — Te Eist, Freeren,

Genoels-Elderen, Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen. — Viola tricolor L.,

var. hortensis; fr. Grande Pensee. — Zoo genoemd om de grootte der

bloemkroon dezer var.

Groote-Gouden-Speld, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Calliopsis tinctoria

DG.; fr. Calliopsis des teinturiers. — Eene andere Isoort van Calliopsis ,

met kleinere bloemen, wordt er Kleine-Gouden-Speld genoemd. —
Z. dit w. — De bloemen van beide soorten gelijken eenigzins aan gouden

$\QY%&&spelden.

Groote-Klimmer, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var

van hooge en late Erwt (fr. Clamart gros de Flandre).— Deze

var. klimt zeer Koog aan het erwtenrijs. — Z. ook Klimmer.

Groote-Kol, m.; Groote-Kolbloeme(n), v. mv. — In zuid.

Belg.-Limb. — Papaver somniferum L.; fr. Pavot somni-

fère

;

vl. Slaapwekkende Maankop. — (Fig.) — Z. ook Kol. zaadbol van

Groote-Kolbloeme(n)
;
z. ’t voorg. w.

Papaver.

Groote-Kolleblomme
, v. — Te Lokeren. — ld. als Groote-Kol.

Doorgesnedene bloem van
Onopordon Acanthium.
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Groote-Maagdepalm, v. — Te Gent en omstr. — Vinca major L.; fr.

Grande Peiwenche.

Groote-Madelief, v. — Te Exaarde, SafFelare. — Pyrethrum Leucan-

themum Coss. en Germ.; fr. Pyrèthre Leucanthème

;

vuig. Grande

Marguerite; vl. Wilde Ganzebloem. — Madelief, alléén gebruikt,

beduidt er de Bellis perennis L.; fr. Pdquerette

;

wig. Petite Mar-

guerite.

Groote-Madepalm, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Verb. of verkorting van

Groote-Maagdepalm. — Zelfde bet.

Groote-Margariet, v. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Groote-

Madelief.

Groote-Rijstpap, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Sedum purpureum

Link.; fr. Orpin purpurin

;

vuig. Herbe d la coupure

;

vl. Piuper

Vetgroen. — Dezelfde naam wordt er ook gebruikt voor den S. maximum
Sut.; fr. Grand Orpin; vl. Groot Vetgroen; groote uitlandsche soort, die

in de tuinen als sieraadplant gekweekt wordt. — Rijstpap, alléén gezegd,

beduidt den Sedum acre L.; fr. Orpin acre; vl. Scherp Vetgroen : zijne

dichte goudgele bloemen gelijken aan de vlaamsche rijstpap (fr. bouillie-au-

riz safranée). Die naam is overgegaan aan al de Sedum ’s in ’t algemeen;

zoo zegt men : Witte Rijstpap (Sedum album L.; fr. O. blanc; vl. WitVJ>

Groote of Hooge Rijstpap, enz.

Groote-Lesse(n), v. mv. — Te Berg, Bloir, D’Worp, Genoels-Elderen, Mali,

’S Heeren-Elderen, Sluizen, Tongeren. — Verb. van— Lisschen. — In voor-

genoemde gemeenten bet. ’t w. Less

’

(mv. Lesse(n), in ’t algemeen, al de

planten die zweerdvormige bladeren hebben, als Iris, Sparganium, Gla-

diolus, enz. — De buitengewone grootte of lengte zijner zweerdvormige

bladeren heeft den Phormium tenax L. (fr. Phormion tenace; vuig.

Lin de la Nouvelle-Zélande; vl. Nieuw-Zeelandsch Vlas), Groote

Lesse(n) doen noemen.

Groote-Stroo(i)bloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Helichrysum

bracteatum Willd.; fr. Immortelle d bractées .

Groote-Turk, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Heracleumpersicum Desf.;

fr. Berce de Perse; vl. Persische Varkenspastinaak. — Deze plant

schiet tot 3 a 4 meters hoog. Groote-Turk is, bij ’t volk, synoniem van

reus (fr. géant).

Groote-Witte-Kamil, v. — Te Bautersem. Vertryck. — ld. als Groote-

Madelief.

Grouwblomme, v. — Te Turnhout en omstr. — Calendula officinalis L.;

fr. Souci officinal; vl. Goudsbloem .
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Groven-Dèn, m. — Te Hoogstraten. — Pinus marüima Poir.; fr. Pin

maritime, P. de Bordeaux; vl. Zeepijn, Zeemastboom. — De bladeren

en vruchten dezer soort zijn veel grooter (grover) dan bij den gewonen

Pijnboom (Pinus sylvestris L.; fr. Pin sylvestre).

Guldeling, m. — Te Exaarde, Saftelare. — Soort van Appel. (Fr. Pomme
dorée, Calville .)

Gulden-Bloem, v. — Te Wormhoudt en omstr. — Calendula officinalisL .;

fr. Souci officinal; vl. Goudsbloem.

Gullekens, z. Peper—

.

H

verscheidene

Haa, v. — Te Huldenberg, Neer-IJssche. — ld. als Heide.

— Haaf, z. Onder —

.

Haag, v. — (Uitspr. Hdog.) — Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen,

Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — Crataegus mono-

gyna Jacq. en C. oxyacantha L.; fr.Aubépine d un style en A. épineuse ;

vl. Eenstijlige Hagedoorn of Meidoorn en Scherpdoornige H. — In

bovengenoemde gemeenten gebruikt men ’t w. Haag zoowel om ééne

plant alleen aan te duiden als eene gansche reeks of rij (fr. haie).

— Haag of — Hage, z. Door—, Doorn—, Doren—, Els—, Gieunte— ,

Kernlle —
,
Knule —

, Krieke— , Kroesel — ,
Kruipt-door-de— ,

Onder—

.

Z. ook — Hagen.

Haagbezen, v. mv. — Te Schelle. — De vruchten van

soorten van Rubus L.; fr. Ronce; vl. Braam. — (Fig.)

— Deze vruchten gelijken op bezen of beziën en groeien

op ’t geen ’t volk hagen heet.

Haaglelie, v. — Te Turnhout. — Convolvulus sepium L.;

fr. Liseron des haies ; vl. Haagwinde. — De bloem

gelijkt, van verre, op eene witte Lelie en de plant klimt op

de hagen.

Haagpreumke (n) s , o. mv. — Verb. van — pruimhens.
— Te Rethy. — De vruchten van den Ligustrum vulgare L. ; fr. Troëne

commun ; vl. Gewoon Mondhout. — De vruchten zijn klein en zwart; ze

gelijken min of meer op die van den Prunus spinosa L.; fr. Prunier
épineux; vuig. Prunellier, Ëpine noire; vl. Sleedoorn, welke er Wilde
Preumkefnjs genoemd worden.

Rubus..

Doorgesnedene-
vrucht.
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Haagroze, v. — Te Turnhout en omstr. — Te Vlamertinghe zegt men

Hageroze. — Rosa arvensis L. en

R. canina L.; fr. Rosé des champs en

Rosé de chien of Èglantier. — (Fig.) —
Deze wilde soorten van Rozen worden

dikwijls in de hagen gevonden.

Haai, v. — Te Oostham, Rethy. — ld.

als Heide.

Haaiblom, v. — Te Brecht, Esschen,

Gheel, Lichtaart, Moll, Turnhout. — ld.

als Heide.

—Haait, z. Elzen—, Nokkes — , Palm—

.

Z. ook —Hout.

—Haar, z. Grijs —

.

—Haat, z. Elzen —
,
Essen — , Karnoe-

lekes —
,
Nootjes — . Z. ook —Hout.

—Hage, z. —Haag.

Kagebeze(n), v. mv. — (Uitspr. Hóoge-

beze.) — Te Brussel en omstr. — ld. als

Stekelbeziën.

Hagedoorn, m. — Te Mechelen-a/Maas.

— Crataegus oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.; fr. Aubépine

épineuse en Au. d un style. — Struikgewas dat doorns draagt en dient

om hagen te maken (fr. haies). — Z. ook Haag.

Hage-Kroesële(n), v. mv. — (Uitspr. Hdoge-KroessUe.) — Te Berg, Bloir,

Eist, Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim,

Sluizen, Tongeren.— Id. als Stekelbeziën. — Kroesele(n), (mv. van kroesel;

fr. groseüle) die men gewonelijk in de hageii vindt.

Hage-Witte-Doorn, m. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Haag en

Hagedoorn.

Hagel, m. — Te Rethy en omstr. — Myrica Gale L.; fr. Myrica Galé.

— Waarschijnlijk eene verb. van Gagel
, de echte vl. naam der plant. —

Z. Gagel.

— Hagen, z. Pastoors — , Spaansche —

.

Hageroze, z. Haagroze.

Hagewinde, v. — Te Oost-Roosbeke. — Convolvulus sepium L.; fr.

Liseron des haies; vl. Haagwinde. — Z. ook O.-L.-H.-Hemdeke.

Hamde. o.? — Verb. van Hemd; fr. chemise. — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, Vleteren. — ld. als ’t voorg. w. — Z. ook O.-L.-H.-Hemdeke.

Rosa canina.
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Hamspoen, m.? — Te Cortenbosch. — Viscim album L.; fr. Gui blanc;

vl. Vogellijm ,
Mistel of Marentak.

Handuif, v.? — Te Leuven en omstr. — Verb. van Andyvie. — Z. dit w.

Hanebeziën, v. mv. — Te Peer en omstr. — Sedum album L.; fr. Orpin

a fleurs Manches; vl. Wit Vetgroen. — De blaadjes dezer Vetplant zijn

rol-of cylindervormig en gelijken alzoo min of meer op groene beziën.

Hanekam, m. — 1° Te Brecht, Brussel, Drongen, Exaarde, Gheel, Oost-

ham, Opwijck, Saffelare, Tessenderloo, Vilvoorde, Wetteren. — Celosia

cristata L.; fr. Cèlosie d crête; vuig. Crête-de-coq .
— De bloem heeft den

vorm en soms ook de kleur van eenen hanekam.

2° Te Exaarde en te Saffelare noemt alzoo ook den Lychnis Chalcedo-

nica L.; fr. Lychnide de Chalcédoine; vuig. Croix de Malte ou de

Jérusalem; vl. Bloem van Constantinopel of Chalcedonia. — De kleur

der bloem is rood gelijk een hanekam.

Hanekamp, m. — Te Berg, Bloir, Eist, Mali, Nederheim, Sluizen, Ton-

geren. — Men bezigt bijzonder ’t mv. hanekam (uitspr. haonékèm). —
ld. als ’t voorg w. Hanekam 1°). — Z. ook KSm.

Hanekèm, z. ’t voorg. w.—Men zou eerder kam moeten schrijven. —Z. Kam.

Haneklauw, v. — 1° Te Blaasveld, Heffen, O.-L.-V.-Waver, Perck. —
Ranunculus arvensis L.; fr. Renoncule des champs; vl. Veldranonkel

.

2° Te Turnhout. — Amaranthus caudatus L.; fr. Amaranthe Queue-

de-renard; vuig. Queue-de-renard

;

vl. Vossestaart. — Beide planten

worden alzoo genoemd, omdat bij de eerste het blad en bij de tweede de

bloementros ongeveer verdeeld zijn gelijk eene hanepoot of haneklauw.

Haneknap. — Te Londerzeel, Merchtem, Wolverthem. — Ranunculus

arvensis L.; fr. Renoncule des champs

;

vl. Veldranonkel. — Z. ook

Kwa-Knap, voor uitleg.

Hanekullekens, o. mv. — Te Molenbeek-Wersbeek. — ld. als Hanekullen.

Hanekullen, m. mv. — 1° Te Bautersem, Halle-Boyenhoven, Messel-

broeck, O.-L.-V.-Thielt, Rillaar, Sichem, S l-Joris-Winghe, Tessenderloo,

Vertrijck. — Rosa arvensis L. en R. canina L.; fr. Rosé des champs en

R. de chien of Eglantier

;

vl. Veldroos en Haagroos of Hondsroos. —
(Fig. bl. 138.)— Kullen = teelballen. — Hanekullen wordt dus bijzonder

van de roode vruchten gezegd, maar soms ook noemt men alzoo het

gansche struikgewas. — 2° In zuid. Belg.-Limb. beduit deze naam de

vruchten alleen

;

van den struik sprekende zegt men gewonelijk Wil

Roze(n), (verb. van Wilde-Rozen). Z. dit w.

Hanepikken. — Te Gulpen. — ld. als ’t voorg. w. — De hanen pikken,

zoo ’t schijnt, naar de roode vruchten.
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Hanepooten, v. mv. — Te Brecht, Gheel, Rethy. — Lychnis Flos-

Cuculi L.; fr. Lychnide Fleur de Coucou; vl. Gemeene Koekoeksbloem.
— Het volk heeft eenige gelijkenis gevonden tusschen de bloemkroon en

eene hanepoot.

Hans-kruip-in, m. — Te Brecht. — Hordeum murinum L.; fr. Orge

Queue-de-rat ; vl. Muizengerst. — « De kinderen plukken deze grasplant

af, » zegt M. Yits, « wanneer zij geel wordt en steken ze in elkanders

mouwen. De lange risten (fr. arêtesj beginnen dan de huid van den arm te

kittelen; doch hoe meer men wrijft om de plant er uit te krijgen, hoe verder

deze opwaarts kruipt. Van daar de naam Hans-kruip-in. »

Hanske-kruip-in, o. — Te Rethy. — ld. als ’t voorg. w.

Haring, m. — Te Baarle, Drongen, Exaarde, Saffelare. — Sinapis

arvensis L. en Raphanis Raphanistrum L.; fr. Moutarde des champs;

vuig. Moutarde sauvage en Radis Ravenelle ; vl. Wilde Mostaardplant

en Wilde Radijs. — Deze twee planten, die als onkruid in ’t veld groeien

en zeer op malkander gelijken, worden gewonelijk, door ’t volk, onder

denzelfden naam aangeduid. De bloem der eerste is nogtans geler als die

der andere. — Z. ook Héring, Hèringe, Herink, Herring, Derik, enz.

Harsteleind; Harstelend, o. — (Klemt, op de laatste lettergr.) — Te

Exaarde, Saffelare. — Agropyrum repens P. Beauv.
;

fr. Agropyre ram-

pant; vuig. Chiendent; vl. Hondsgras. — (Fig. bl. 130). — Harstele(i)nd

(van hars, fr. résine, poix en ende of einde, fr. bout, extrémité) is

synoniem van pekdraad, fr. ligneul. — De onderaardsche stam (fr.

rhizome) dezer grasplant is lang, stijf en taai als een pekdraad.

Hart —
,

z. Hert —

.

— Hart, z. Heilig —

.

Haspeltakken, v. mv. — Te Boxtel. — ld. als Hagewinde. — Deze plant

windt zich om de takken der hagen en andere naburige gewassen en ver-

wart of haspelt ze te samen.

Hausl(w)oik, m. — üitspr. gebezigd in ’t zuid. Belg.-Limb. — ld. als

Huisrook.

(H)auver, v. — Uitspr. te Bierbeek, Reeth. — ld. als Haver.

—Hauw, z. Brand —
,
Zwart —

.

Haver, v. — Bijna overal. — Avena sativa L.; fr. Avoine cultivée; vl.

Gewone Haver

;

d. Hafer.
Havere, v. — Te Thourout en omstr. — ld als ’t voorg w.

Haver-en-Hooi, o. — Te Perck. — Waarschijnlijk eene verb. van

Averoon; zelfde bet. — Z. dit w.

Haveresch, v. — Te Bautersem, Bloir, Eist, Exaarde, Freeren, Genoels-
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Elderen, Herderen, Hove, Lokeren, Mali, Membruggen, Messelbroeek,

Nederheim. O.-L.-V.-Thielt, Rethy, Saffelare, Schilde, Sluizen, Tongeren,

Vertryck. — Sorbus aucuparia L.
;

fr. Sorbier des oiseleurs

;

d.

Eberesche. — In ’t oude d. vindt men After-Esche = frêne batard. Vglk.

met Haver-Esch

:

de boom gelijkt op den Esch door zijne bladeren, maar

verschilt ervan door zijne vruchten, enz.

Haverwortel, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Tragopogonporrifolius L.

;

fr. Salsifis d feuilles de Poireau

;

vl. Preibladige Boksbaard. — De

bladeren der plant gelijken op die der Haver en ’t onderaardsche gedeelte

gelijkt op eene Wortel (Daucus Carota L. ; fr. Carotte commune.)

Hazebakkes(s)en, o. mv. — . Te Wesemaal en omstr. — Bakkes = muil

;

verb. van Bakhuis. De bloemen zijn mwï'Zvormig. — Elders zegt men

Leeuwenbakkessen, Wolvenbakkessen, enz. — Antirrhinum majus L.*.

fr. Muflier d grandes fleurs; vuig. Gueule-de-lion

;

vl. Groot Leeu-

wenmuütje. — (Fig.)

Antirrhinum majus. Luzula campestris. Eene bloem (vergroot).

Hazegers, o. — Verb. van Hazengras. — 1° Te Aarschot, Londerzeel,

Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Waver, Wolverthem. — Luzula campestris

DC.; fr. Luzule champêtre; vl. Gewone Veldbies. — (Fig.) — Plant, op

gras gelijkende en van de hazen geliefdkoosd als voedsel. — 2° Te Gent. —
Molinia ccerulea Mönch; fr. Molinie bleue ; vl. Blauwe Molinia. — Eene

grasplant die op andere plaatsen Bunt, Beunt, Kwaai-jongens ,
enz.

genoemd wordt.

Hazeg(r)as, o. — 1° Te Laarne, Lokeren. — Molinia coerulea

Mönch., enz. — Z. ’t voorg. w. 2°). — (Uitspr. : Hoïzegas.) — 2° Te O.-L.-V.-

Thielt. — Luzula campestris DC., enz. — Z. ’t voorg. w. 1°).

Hazeklaver, m. — Te Betecom, Brecht, Cortenbosch, Helchteren,
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Hersselt, Houtvenne, Lokeren, Neerpelt, Poppel, Testelt. — Oxalis corni-

culata L. en O. stricta L.; fr. Oxalide cornueen O. droite; vl. Gehoornde

en Rechtstandige Klaverzuring. Deze planten zijn drijbladig als Klaver

en worden door de hazen gezocht tot voedsel.

Hazekoolen, m. mv. — Te Aarschot, Gheel, Hasselt, Hoogstraten, Messel-

broeck, Oostham, Rethy, Rillaar, Veerle. — Sonchus asper All. (soms ook

de S. oleraceus L.); fr. Laiteron dpre (ook de L . maraicher)

;

vl. Ruwe
Melkdistel (ook de Moes-M.)

;

d. Hasekohl. — Deze planten worden met

gretigheid door hazen en konijnen gegeten.

Hazelaar, Hazeleir(e), m. — Te Laarne, Wetteren, enz. — ld. als Hazelno-

tenboom.

Hazelneutenboom, m. — Z. Hazelnotenboom.

Hazelnotenboom, m. — Te Bailleul, Bruggé en omstr., Meteren, Sl-Jans-

Cappel, Vleteren. — Corylus Avellana L. ; fr. Coudrier Noisetier; vuig.

Noisetier

;

d. Haselstrauch; eng. Hazel, Hazel-tree.

Hazeneut, Hazeneuten, v. mv. — Te Dixmuide en omstr., Oostham, enz.

— Id als ’t voorg, w.; doch bet. bijzonder de vrucht (fr. noisette).

Hazeneuteboom, m. — (Uitspr. Haozeneuteboum). — Te Mali, Sluizen

Tongeren, enz. in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Hazelnotenboom.

Hazeneutelare, m. — Te Thourout en omstr. — ld. als Hazelnotenboom.

Hazenklaver, z. Hazeklaver.

Hazenoteboom, m. — Te Antwerpen, Brecht, Esschen (grenzen), Lich-

taart, Moll, Turnhout. — ld. als Hazelnotenboom.

Hazenotelare, m.— Te Oost-Roosbeke en omstr.— Id . als Hazelnotenboom.

Hazenoteleer, m. — Te Nederbrakel, Poperinghe en omstr. — ld. als

Hazelnotenboom.

Hazenoteleire, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Hazelnotenboom.

Hazenotentronk, m. — Te Vlamertinghe en omstr. — ld. als Hazel-

notenboom. — Tronk = een struik takken die uit eenen wortelblok, of uit

den kop van eenen afgekapten boom, opgroeien.

Hazepootje, o. — Te Vilvoorde. — Eene buitenlandsche Varensoort,

(fr. Fougère), Davallia genaamd. — De korte, dikke stammen, waaruit

de bladstengels opschieten, gelijken niet slecht op Hazepooten.

Hazesilker, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Hazeklaver. — Silker

= verb. van Zurkel en doelt op het zure sap der plant. Deze zuurheid belet

echter niet, zegt M. Vits, dat de plant met graagte door de hazen gegeten

wordt.

Hazestrood, o. — Strood = strooi; fr. paille. — Te Asper, Huise,

Singem. — ld. als Hazegers 2°) : Molinia coerulea Mönch., enz.
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Hazesurkel, m. — Te Gheel. — Z. Hazesilker.

Hedderik, m. — Te Huldenberg, Sl-Joris-Winghe. — ld. als Edderik.

Hedderink, m. — Te Perck, Steenockerzeel. — ld. als Edderik.

Heed, o. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als Heide.

Heentenhout, o. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Carpinus Betulus L.; fr.

Charme comman; vl. Haagbeuk. — Volgens M. Vits (Mém. cour. inéd.),

heenten komt van hein, dat haag bet. Vandaar heining, omheinen, enz.

— Heentenhout = dus hagenhout. — Inderdaad dit houtgewas wordt

dikwijls gebruikt om hagen of heggen te maken.

Heernenhout, o. — Te Coolscamp. — ld. als ’t voorg. w.

Heete-Netel, v. — 1° Te Messelbroeck. — Urtica urens L.; fr. Ortie

brulante; vuig. Petite Ortie; vl. Kleine Netel, Brand-

netel. — (Fig.)

2° Te Steenockerzeel, beduidt deze naam de twee soorten

van Netelen, de Groote en de Kleine. — Alzoo genoemd om
de hitte of brand die de aanraking dezer planten voortbrengt.

Hef. — Te Werchter. — Agropyrum repens P. Beauv.;

fr. Agropyre rampant

;

vuig. Chiendent; vl. Hondsgras.

- (Fig. bl. 130.)

Hegappelen, m. mv. — Te Gulpen, Meersen. — De Vruchten

van den Crataegus L.; ïv.Aubépine; vl. Hagedoorn; soms

ook Haag of Hegge genaamd.

Hei, v. — ld. als Heide. — Wordt op vele plaatsen, ver- Brandhaar
eener Netel.

kortmgswijze, gezegd.

—Hei, z. Bessem —
,
Boender —

,
Hommel — , Hommele —

,
Krabber — .

Z. ook — Heide.

Heibloemen, v. mv. — ld. als Heide, maar wordt bijzonder gezegd van

de Heideplanten, in bloei. — Te Hersselt.

Heiblom, Heiblommen, v. mv. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Gheel,

Lichtaart, Moll, Oost-Roosbeke, Turnhout. — Dezelfde opmerking als voor

’t voorg. w.

Heiblom-met-Klokskes, v. — Te Turnhout en omstr.-— Wordt gezegd

als men niet van de Heideplanten, in ’t algem., wil spreken maar wel van

de soort die klokskens\ovmxgo bloemen draagt : Erica tetralix L.; fr.

Bruyère quaternée; vl. Bop-Heide. Deze soort is min gemeen dan de

Gewone Heide of Calluna vulgaris Salisb.; fr. Callune commune; vuig.

Bruyère; vl. Bezemheide of Gemeen Heidekruid.

Heide, v. — Te Vlamertinghe en omstr. — Op vele andere plaatsen zegt

men Hei; verkortingswijze. — Deze namen bedoelen twee soorten van
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Heideplanten : de eerste, die zeer gemeen is in Belgenland, wordt Callnna

vulgaris Salisb. genoemd; fr. Callune commune; vuig. Bruyère

;

vl.

Bezemheide of Gemeen Heidekruid

;

de tweede, die zeldzamer is, heet

Erica tetralix L.; fr. Bruyère quaternée

;

vuig. Bruyère d clochettes;

vl. Dop-Heide. — Ik spreek niet van eene derde soort, omdat ze nauwelijks

in ons land gevonden wordt : deze heet Erica cinerea L.; fr. Bruyère

eendree. Men treft ze soms aan in den Kempen en in Vlaanderen.

— Heide, z. Bezem — , Hommel — . Z. ook — Hei.

Heidekruid, o. — Te Bautersem, Brugge en omstr., Vertryck. — ld. als

Heide. — Z. ook Heikruid.

Heidoorn, Heidoornen, m. en m. mv. — Volgens de plaatsen, bedoelen

deze namen drij verschillige soorten van planten.

1° Te Turnhout en omstr. — Ulex europaeus L.; fr. Ajonc d’Europe;

vuig. Genét épineux ; \1. Gaspeldoorn of Ginst.

2° Te Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Tessenderloo. — Genista anglicaL.\

fr. Genét d’Angleterre

;

vl. Engelsche Brem.

3° Te Berg, Bloir, Eist, Herderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim,

Sluizen, Wommersom. — Ononis spinosa L.: fr. Bugrane épineuse

;

vl. Gedoomd Stalkruid.

N. B. Deze drij planten komen in zandachtige gronden, op heidegrond

gelijkende en zij dragen doorns : van daar hun naam. — De eerste soort is

groot van gestalte en kan anderhalven meter hoogte bereikend; de twee

andere zijn kleiner en komen niet boven 3 a 4 decimeters. — De Genista

heeft gele, de Ononis roodachtige bloemen.

Heikruid, o. — Te O.-L.-V.-Waver. — Thymus Serpyllum L. : fr. Thym
Serpolet; vuig. Serpolet; vl.

Wilde Tijm. — (Fig.) — Zoo

genoemd omdat dit plantje, bij-

zonder in bloei, op Heide gelijkt

of geerne in heiachtigen, d. i.

zandigen grond wast.

Heilig-Hart, o.. — Te Rethy. —
Anders ook Hertekens, Hert-van-Maria. — Z. deze ww. — Dielytra

spectabilis DC.; fr. Dièlytre remarquable

.

— De bloem, twee vierkante-

centimeters groot, is totvormig en van schoone roode kleur. Het volk

heeft ze aan het H. Hart van Jesus toegewijd.

Heiningenhout, o. — Te Neerpelt. — ld. als Heentenhout. — Men maakt

er heiningen of hagen van.

Heinkenshout, o. — Te Peer. — Z. ’t voorg. w.
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Heipinnekens, o. mv. — Te Gheel en omstr. — Genista anglica L.;

fr. Genét d’Angleterre

;

vl. Engelsche Brem. — De plant heeft scherpe

pinnekens of doornen en groeit op tergrond.

Heipluiskens, o. mv. — Te Hoogstraten en omstr. — Verscheidene soorten

van Eriophorum L.: fr. Linaigrette

;

vl. Wollegras

;

moerasplanten, van

2 a 3 decimeters hoogte en die, in den zomer, witte pluiskens (fr. petits

flocons) dragen. Men vindt ze veel in de vochtige of moerasachtige heiden :

van daar Heipluiskens geheeten.

Heit, z. Hout.

—Heit, z. —Hout.

Heitijm, m. — Te Hoogstraten en omstr. — ld. als Heikruid.

Heiwurf, m. — Te Hoogstraten. — Salix repens L.; fr. Saule ram-

pant; vl. Kruipende Wilg. — Wurf alléén, beteekent aldaar den Salix

caprea L.
;
fr. Saule Marceau

;

vl. Ruige of Water- Wilg en ook soms den

Wilg in ’t algemeen. — De Salix repens groeit bijzonder op heidegrond.

Hekelteer, m. — Te Gheel en omstr. — Carpinus Betulus L.; fr. Charme

commun; vl. Haaybeuk. — De uitgang teer is ’tzelfde als laar, leer; men

vindt : notelaar en note\teer, mispelaar en mispelteer, enz. — Dit hout is

zeer hard, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.), en werdt wellicht vroeger

gebruikt om vlashekels te maken.

Heksekees, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Allerlei soorten van Kamper-

noeliën of Paddestoelen (fr. Champignons). — (Fig.) — De kinderen (groote

en kleine) meenen dat er heksen gedanst hebben waar deze planten uits-

chieten (bijzonder in de weiden, waar ze dikwijls eenen kring vormen).

De Kampernoeliën zijn de kees (’t voedsel) der heksen

!

Heksendans, m. — Te Achel en omstr. — Lycopodium Chamae-

cyparissus Al. Br.; fr. Lycopode Petit-Cyprès

;

vl. Cypresbladige Wolfs-

klauw. — Deze plant groeit in eenen kring. — Verders z. ’t voorg. w.

10
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Heksenhout, o. — Te Diest en omstr. — Ulex europaeus L.
;

fr. Ajonc

d’Enrope; vuig. Genét épineux; vl. Gaspeldoorn, Ginst, Doornstruik.

Hekse(n)mast, m. — Te Turnhout en omstr. — Pinus maritima Poir.

;

fr. Pin maritime; vl. Zee-Pijn of Pijnboom. — De bladeren (naalden)

en vruchten (toppen) van deze soort zijn buitengewoon groot; veel grooter

dan bij de gewone Pinus sylvestris L. (fr. Pin sylvestre). Het volk zal

daar iets als bovennatuurlijks gezien hebben en er de heksen van verant-

woordelijk gemaakt.

Heliotrop(e), Heliotropebloem, m. en v. — Deze fransche naam wordt op

vele plaatsen gebruikt, om den Heliotropium peruvianum L. te bedoelen;

fr. Héliotrope du Pérou; vl. Vanillekruid.

— Hemd, z. Zonder —

.

— Hemdeke, z O.-L.-Heerens —

.

Hemdsknopkens, o. mv. — Onder dezen naam beduidt men twee

verschillige soorten van planten wier bloemen op hemdsknopkens trekken.

4° Te Esschen. — Tanacetum vulgare L.

;

fr. Tanaisie commune ;vl. Gemeene Reinvaren

of Wormkruid.

2° Te Steenockerzeel. — Pyrethrum Parthe-

nium Sm. ; fr. Pyrèthre Matricaire.

Hemelsblomke, o. — Te Oost - Roosbeke. —
Verscheidene soorten van Myosotis L., maar bij-

zonder de meest gekende en de schoonste soort,

de M. palustri

s

L.; fr. Myosotis des marais

;

vuig. Ne m’oubliez pas; vl. Gemeene Vergeet

mij niet—Vóórstaande naam herinnert schoon-

heid der bloem of hare hemelblauwe kleur.

— Hendche of — Hiindche, z. Bibbel —

.

Hennip, v. — Te Hoogstraten en omstr. —
Cannabis sativa L.

;
fr. Chanvre cultivé

;

vl. Gekweekte Hennip,

Hennep, Kennip of Kemp. — (Fig. bl. 447.)

Henselblaren, o. mv. — Te Ingoyghem. — Taraxacum officinale Web.;

fr. Pissenlit officinal; vuig. Pissenlit; vl. Gemeene Pissebloem. —
(Fig. bl. 447).

Heppebramen, m. mv. — Te Gits. — Rosa canina L. en R. arvensis L.;

fr. Rosé de chien; vuig. Ëglantier en Rosé des champs; vl. Hondsroos

of Égelantier en Veldroos. — (Fig. bl. 438). — Heppe— is misschien eene

verb. van Hoppel — : z . Hoppelbremen. —
Herenteer, m. — Te Aarschot, Berthem, Eersel. — ld. als Hekelteer,

Heentenhout, enz.
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Herentenhout, o. — Te SKJoris-Winghe. — ld. als ’t voorg. w.

Herentree; Herentrie, m. — Te Ingoyghem. — ld. als Herenteer.

Herf, m. — Te Blaasveld, Vilvoorde. — Achülea Millefolium L.;

fr. Achillée Mülefeuüle , Millefeuille

;

vl. Duizenblad, Duizendbladig

Achüleskruid. Herf, Herft, Herve, Gerf, Gervoe, enz. (namem die

aan deze plant gegeven worden) schijnen alle van kerf, kerven (fr. découper,

entailler, déchiqueter) af te komen; de bladeren zijn zeer fijn in duizend

kleine blaadjes gekorven. Van daar ook de naam van Duizendblad. — Het

stamwoord kerf, enz., is op andere plaatsen behouden; alzoo noemt men

de plant : Hondskerven (te Hove); Hondskervel (te Assche en omstr.,

Schilde, Wilryck); Hondekervel ( te Coolscamp), enz.

1. — Cannabis saiiva. Tavaxacum officinale.

a, b, enz. Verschillige deelen van bloem en vrucht.

Herft, m. — Te Mariakerke (Oost-Vl.) — ld. als ’t voorg. w.
Héring, Hêring, m. - Te Bierbeek (Héring); in zuid. Belg.-Limb.

(Hêring). — ld. als Haring.

Hêring, z. Stinkende — .

Herink, m. — Te Heffen, Leest, Londerzeel, Mechelen-a/M., O.-L.-V.-

Thielt, Oplinter, Perck, Sl-Joris-Winghe. — ld. als Haring.

Hermoes. — Te Poppel. — Verscheidene soorten van Equisetum L.,
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bijzonder de E. arvense L. en E. palustre L.; fr. Frêle des champs

en P. des marais; vuig. Queue-de-cheval ; vl. Akker- en Moeras-

Paardesteert of Kattesteert. —
(Fig.)

Herreleer, m. — Ter Pinte,

te Gent, Wetteren, Zwijnaarde. —
Deze naam schijnt af te komen

van her of har, dat war of ver-

warring beteekent. De takken

van dit houtgewas, bijzonder als

het op vorm van haag groeit,

zijn zeer onder malkander ver-

ward.— Caipinus Betulus L.: fr.

Charme commun ; vl . Haagbeuk .

Herring, m. — Z. Haring.

u, Eene aar van
Equisetum.

(vergroot); — c, een
zaadje of kiemkorreltje
(spoor) metzijne4spring-
draadjes (elateria) (ver-

groot).

Hert, m. — Te Oost-Roosbeke. — Men zegt ook Hertenhout. — ld.

als Herreleer.

Hert-van-Maria, o. — TeExaarde, Saffelare. — ld. als Heilig-Hart.

Hertekens, o. mv. — Te Leuven en omstr. — Z. ’t voorg. w.

—Hertekens, z. Daver —

.

Hertekenskruid, o. — Te O.-L.-V.-Thielt, Perck, Sl-Joris-Winghe. —
Capsella Bursa-Pastoris Mönch. : fr. CapseUe Bourse-d-pasteur ; vl.

Herderstaschjes. — De vruchten (fr. silicule) hebben den vorm van

hertekens of hartjes.

Hertenhout, o. — Te Oost-Roosbeke. — Z. Hert.

Hertshoorn, m. — Te Vilvoorde. — Eene buitenlandsche soort van

Varen, wier bladeren zeer wel aan de getakte horens van eenen hert

gelijken. — Platycerium alcicorne P. Willinchi (Acrostichum Willem.

:

Nevroplatyceros Fee); fr. Platycerium dcorne d’élan.

Hertstong, v. — Te Assche en omstr. — Eene inlandsche soort van

Varen, wier bladeren tongvormig zijn. — Scolopendrium vulgare Sm. : fr.

Seolopendre commun; vuig. Langue-de-cerf; vl. Gewone Tongvaren.

Herve, m. — Te Uitkerke. — ld. als Herf.

—Hervel, z. Honde—

.

Herzelenteer, m. — Te Brecht, Poppel. — ld. als Herreleer.

Herzelleer, m. — Te Duffel, Heffen, Leest, Merchtem, O.-L.-V.-Waver,

Perck, Vilvoorde, Wolverihem. — ld. als Herreleer.

Herzelteer, m. — TeMachelen. — ld. als Herreleer.

Hesseltère, m. — Te Hoogstraten. — ld. als Herreleer.
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Molenbeek-

— (H)êt, z. Palm —

.

Hettekeskruid, o. — Te Gheel en omstr. — ld. als Hertekenskruid.

Heuj, o. — Verb. van Hooi (fr. foinj. — Te Gent en omstr.

Heul, m. — 1° Te Desschel en te Eersel. — Verscheidene soorten van

wilde Maankoppen of Heulbloemen; bijzonder de Papaver RhoeasL.-, fr.

Coquelicot; vl. Kolbloem en de P. Argemone L. ; fr. Pavot Argémone

;

vl. Ruige Kolbloem. — (Fig.)

2° Te Bautersem, Brecht, Gheel, Herent, Hoogstraten,

Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, Opwijck, Turnhout, Vertrijck,

Vilvoorde. — Papaver somniferum L.-, fr. Pavot somni-

fère; vl. Slaapwekkende Maankop. — (Fig.) — Heid is

’tzelfde als hol en duidt op de groote, holle vruchten der plant.

— Z. ook Gieulèr en Heulenteer.

—Heul, z. Wilde—

.

Heulbloem, v. — Te Moll, heeft deze naam dezelfde bet.

als ’t voorg. w. 1°). — Te D’Worp, dezelfde bet. als ’t voorg. w. 2°).

Heulblom, v. — Te Lichtaart, Moll, Rethy. — Papaver somniferum L.

fr. Pavot somnifère; vl. Slaapwekkende Maankop. — (Fig.)

Heulenteer, m. — Te Oplinter, Roermonde. — Sambucus nigra L. ; fr.

Sureau noir; vl. Zwarte Vlier. — Heul = hol (z. Heul) : de stam van de

Vlier is als hol (fr. creux) om het aanzienlijk merg dat er in zit. De uitgang

teer heeft dezelfde bet. als de uitgang leer en laar; men vindt : Notelteer

en Notelaar; Mispelteer en Mispelaar, enz.

Heunenteun, m. — Te Wommersom. — ld. als ’t voorg w., waarvan ’t

eene verb. schijnt te zijn.

Héve-Lelie, v. — Te Alveringhem en omstr. — Lilium croceum Desf.

;

fr. Lis safrané o\i jaune ; vl. Gele Lelie. — Heve = geel, in die

landstreek.

Zaadbol van
Papaver.

Hijfte. — Te Exaarde, Saffelare. — Hedera Helix L.; fr. Lierre grim-

pant; vl. Gewone Klimop of Veil. — (Fig.) —
Vglk. IJfte.

Hinnebezen, v. mv. — 1° Te Brasschaat, Gheel,

Londerzeel, Messelbroeck, Nieuwerkerke, O.-L.-V.-

Thielt, Oostham, Rillaar, Sichem. — Rubus Idaeus

L.; Ronce du Mout Ida; vuig. Framboisier

;

vl.

Frambozenstruik

;

d. Himbeere.

2° Te Landen. — Ribes nigrum L.
;

fr. Gro-

seillier noir; vuig. Cassis

;

vl. Zwarte Aalbes-

sestruik . Hedera Helix.
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3° Te Begijnendijck, Boisschot, Heyst-op-den-Berg, Hersselt. — Ribes

rubrum L. ; Groseillier rouge; vl. Roode Aalbessestruik.

— Hin of hinne = hen (fr. poule) : de beziën dezer struiken mishagen

niet aan de hennen , die er geerne aan proeven, als zij de gelegenheid

hebben.

Hinnebremen, m. mv. — ld. als ’t voorg. w. 1°), te O.-L.-V.-Thielt. —
De struiken gelijken aan bremen of bramen. De hennen zijn verlekkerd op

de beziën.

Hinnenderm, m. — Te Aarschot, Berthem, Gheel, Mechelen-a/M., Messel-

broeck, O.-L.-V. Thielt, O.-L.-V.-Waver, Sl-Joris-Winghe, Tessenderloo. —
ld. als Hoenderderm. — Hin , Hen, Hoen = id.

Hinneslei. — Te Coolscamp. — ld. als Hoenderdarm.

Hinnesluier, m. — Te Ingoyghem, Leest, Perck, Waarmaarde, Wolver-

them. — ld. als Hoenderdarm.

Hinnevet, o. — Te Koeleden. — Sisymbrium officinale Scop.; fr.

Sisymbre offtcinal

;

vuig. Herbe aux chantres; vl. Genees-Raket.

Hirk, m. — Te Brecht. — Verkorting van Herink of Haring

;

z. dit w.

Hirrentree, m. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als Herenteer,

Herentree.

Hirtelirre, m. — Gebruikt te Asper, met ’t voorg. w. — Zelfde bet.

Hoe, o. — Verb. van Hooi (fr. foin). — Te Bierbeek, D’Worp, Neer-

IJssche.

Hoe-langer-hoe-liever, v. — Twee verscheidene soorten van sehoone

fijne bloempjes : hoe langer men ze beschouwt, hoe liever men ze heeft.

1° Te Blaasveld, Mechelen, Steenockerzeel. — ld. als Hemelsblomke
;

z. dit w.

2° Te Aarschot, Assche en omstr., Brussel, en omstr., Gheel, Hoogstraten,

Molenbeek-Wersbeek, Rethy, Vilvoorde, Werchter. — Saxifraga umbrosa

L.; fr. Saxifrage des lieux ombragés; vuig. Désespoir du peintre;

vl. LommerRevende Steenbreke.

— Hoeden, z. Vinger —

.

Hoei, o. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Oostham, SKJans-Cappel,

Vleteren. — Verb. van Hooi = fr. foin.

Hoeivaren, v. — Te Rethy. — Gewonelijk zegt men Renvaren

;

somtijds

hoort men ook Hoeivaren en Ooivaren

!

om de Varen (fr. Fougères) te

beteekenen.

Hoelst, m. — Te Wolverthem. — ld. als Hulst.

Hoenderderm, m. — Te Mariakerke (Oost.-Vl.), Wetteren. — Veronica

hederaefolia L.; fr. Véronique d feuilles de Lierre; vl. Klimopbladige
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Veronika of Eereprijs. — Het plantje ligt, als een dunne darm, over den

grond. — (Fig.)

Hoenderok, m. — Te Opwijck. — Lamium purpureum

L.; fr. Lamierpourpre ; vl. Purpere Doove-Netel.

Hoezenhaat, z. Honzenhout.

Hoep, m. — Te Brussel, D’Worp, Erembodegem, Opwijck.
. TT Tweemeeldradige— ld. als Hop. bloem van Vero-

Hoedjes, o. mv. — Algemeene benaming die, te Asper,
mca '

Huise en Singem al de groote soorten van Kampernoeliën aanduidt (fr.

Champignons d chapeau).

Hoevenblaren, o. mv. — Te Gaver. — Tussilago Farfara L.; fr.

Tussüage Pas-d’dne ; vuig. Pas-d’dne

;

vl. Hoefblad. — De bladeren hebben den

vorm eener Ezel- of Paarden/weƒ.

Hoever, v. — Te Brussel en omstr., Leuven.

— Id. als Haver.

Hofkers, m. — Te Turnhout en omstr. —
Lepidium sativum L. ; fr. Passerage cul-

tivé; vuig. Cresson alénois; vl. Gekweekte

Kers, Boterhamkruid .

— Wordt Hofkers
genoemd in tegenoverstelling met den Water-

kers (Nasturtium fontanum Asch.
; fr.

Cresson de fontaine).

Hofkeul, v.—TePerck,

Rethy. — ld. als Keul.

Hoflisch, v. — Te

Turnhout en omstr.

Men zegt ook Tamme
Lisch. — Iris germa-

nicaL.; fr. Irisd’Alle-

magne; vl. Blauwe of

Duitsche Lischbloem.

— (Fig.)

Hoflook, m.— (Uitspr.

— loeëk.J — Te Turn-

hout en omstr. — ld.

als Look.

Hofrank, m. — Te
Doorgesnedene bloem. Iris germanicu.

Vertrijck. — Galium Aparine L.; Gaillet Grateron; vuig. Grateron

;
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vl. Kleef- Walstroo of Kleefkruid. — Groeit veel in de hoven en vormt

er ranken.

Hofsalie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Salvia offxcinalis L.; fr. Sauge

officinale; vl. Gewone Salie. — Deze soort is zoo genoemd, in tegeno-

verstelling met de Salvia pratensis L.; (fr. Sauge des prés), die Wilde

Salie geheeten wordt. — Z. ook Salie.

Hofsperre, v. — Te Wetteren en omstr. — Abies excelsa DC.; (Picea —
Link.); fr. Sapin élevé;\1. Hooge Den

,
Denneboom , Spar, enz. — Deze

soort van Spar wordt dikwijls in de hoven geplant.

Hofsulker, m. — Te Neer-IJssche en omstr. — Rumex Acetosa L.; fr.

Rumex Oseille

;

vuig. Oseille

;

vl. Veld- of Wilde zurkel. — Deze soort

wordt ook in de hoven gekweekt en dan, met rede, /Zo/sulker genoemd.

Hoftingel, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Urtica urens L.; fr. Ortie

brülante; vuig. Petite Ortie

;

vl. Brandnetel, Kleine Netel. — Tingel

= Netel. — Men noemt ze Hoftingei, in tegenoverstelling met de Gracht-

tingel (fr. Ortie des fossés), aangezien ze dikwijlder in de hoven voorkomt

als deze andere soort. — Z. ook Grachttingel.

Hofzurkel, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Hofsulker en zelfde

uitleg.

Hoggeranken, m. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — Verb. van

Hageranken. — Convolvulus sepium L.; fr. Liseron des haies; vl.

Hage- Winde. — De ranken dezer plant klimmen om de hagen.

Hoizenhöt, o. — Te D’Worp. — Verb. van Hazen- of Hazelhout. — ld.

als Hazelnoteboom.

Hoizenoikes, o. mv. — Te D’Worp. — Verb. van Hazelnootjes

;

vrucht

van den Hazelnoteboom. Z. dit w.

Hokkenote(n)boom, m. — Te O.-L.-V.-Thielt, Tessenderloo. — Juglans

regia L.-. fr. Noyer royal; vuig. Noyer

;

vl. Gewone Noteboom. —
Misschien zoo geheeten, zegt M. Vits, omdat deze noten verdeeld zijn in

hokken, terwijl de hazelnoten mar uit één stuk bestaan.

Holhuisbloemen, v. mv.—Te Gent en omstr.— Papaver somniferum L.:

fr. Pavot somnifère; vl. Slaapwekkende Maankop. — (Fig. bl. 149.) —
De zaadbollen of zaadhuisjes zijn groot en hol. — Z. ook Heul.

Holpijpen, v. mv. — Te Poppel. — Equisetum limosum L.; fr. Prêle

des bourbiers; vl. Slijkminnende Paarde- of Kattesteert. — De stam

dezer plant ‘\spijp- of buisvormig en hol van binnen — (Fig. bl. 148).

Holster, m. — Te Rillaar en omstr. — Viscum album L.; fr. Gui blanc;

vl. Vogellijm, Mistel of Marentak.

Hommel, m. en v. — Te Bailleul, Bambeccjue, Berthen, Dixmuide en omstr.
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Herzeele, Meteren, Poperinghe, Sl-Jans-Cappel, Vlamertinghe
,

Vleteren,

Wilder, Wormhoudt. — Humulus Lupulus L.; fr. Houblon grimpant;

vuig. Houblon; vl. Hop.

Hommelehei, v. — Te Gheel en omstr. — Erica tetralix L.; fr. Bruyère

quaternée; vuig. Bruyère a clochettes; vl. Dopheide. — Zoo genaamd

omdat ze zeer door de Hommelen (fr. bourdons) bezocht woordt; de

andere, gemeenere soort van Heidekruid, Calluna vulgaris Salisb. (fr.

Callune commune; vuig. Bruyère; vl. Bezemheide) heeft bijzonder met

de beien te doen.

Hommelhei, v. — Te Peer, Spalbeek. — ld. als ’t voorg. w.

Hommelheide, v. — Te Hoogstraten. — ld. als Hommelehei.

Hond —
;
Honds —

, enz. — Aangaande den algemeenen zin van ’t w.

Hond in de samengestelde namen van planten, z. eene opmerk, onder

Hondszijk.

Hondegerve, m. — Te Gits. — Z. Herf : zelfde bet. en zelfde opmerk. —
Z. ook Hond —

.

Hondegervel, m. — Te Massemen-Westrem, Oost-Roosbeke. — Z. Herf :

zelfde bet. en zelfde opmerk. — Z. ook Hond —

.

Hondekens, o. mv. — Te Wommersom. — Linaria vulgaris L.;

fr. Linaire commune; vuig. Gueules-de-lion (in België); vl. Gemeen

Vlaskruid, Leeuwe(n)muilkens. — De bloem heeft min of meer den

vorm van eenen hondenmuïï.

Hondelaar, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Rhamnus Frangula L. en

Rh. cathartica L.; fr. Nerprun Bourdaine en N. purgatif;\\. Pijlspork

of Pijlhout en Zuiverende Spork.

Hondeleere(n), m.— Te Mariakerke (Oost-Vl .)— Rhamnus Frangula L.;

fr. Nerprun Bourdaine

;

vl. Pijlspork of Pijlhout. — Men maakt er

pijlen van.

Honderjaarbloeme, v. — Te Vlamertinghe. — Agave americana L.; fr.

Agave d’Amérique. — (Fig. bl. 154.) — Het volk meent dat deze plant

alleenlijk bloeit als ze honderd jaren oud is. — Zulke hooge ouderdom is

juist daar voor niet vereischt.

Honderjaarblomme, v. — TeNederbrakel. — ld. als ’t voorg. w.

Hondehervel, m. — Te Coolscamp. — Z. Herf : zelfde bet. en zelfde

opmerk. — Z. ook Hond —

.

Honderebben, v. mv. — Te Alveringhem. — ld. als Hondsribben.

Honderjarige-Bloem, v. — Te Gent en omstr. — Zelfde bet. en uitleg als

voor Honderjaarbloeme.

Hondewinkel, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Hondsdille.
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Hondsblein, v. — Te Aarschot, Hersselt, Molenbeek-Wersbeek, Werchter.

— Id. als Hondsvioletten.

Hondsbloem, v. — Te

Vollezeele. — ld. als Herf,

Hondehervel, enz.

Hondsbremen, v. mv. —
Te Holsbeek. — Rosa ca-

Afgezonderde bloem
(natuurlijke grootte). Agave americana.

nina L.; fr. Rosé de chien

;

vuig. Èglantier ; Hondsroos of Egelan-

tier. — (Fig. bl. 156.) — Z. ook Hond — .

Hondsdille, v. — Te Baarle, Drongen, Landegem, Oost-Roosbeke. —

Anthemis Colnla L.; fr. Anthémide Cotule

;

vuig. Maroute, Camomille puante; vl. Stinkende

Hondskamille of Koedüle. — Dille, is de vl.

naam van den Anethum graveolens Tournef. (fr.

Aneth odorant). — Het volk zal eenige gelijkenis

gevonden hebben tusschen den Anthemis en den

Anethum, en daar de eerste van minder weerde
, , .

Bloem van Anthemis Cotula.
en van slechter geur is dan de tweede, zal zij den

misprijzenden naam van Honds&iïïe gekregen hebben. — Z. ook Hond —

.

Hondsdulle, v. — Te Mariakerke (Oost-Vl.), Thielrode. — Verb. van ’t

voorg. w.; zelfde bet. en uitleg.

Hondselaar, m. — Te Asper en omstr. — ld als Hondeleere(n).
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Hondsfiletten, v. mv. — Te Messelbroek. — ld. als Hondsvioletten.

Hondsfletteren, v. mv. — Te Hauwaart, O.-L.-V.-Thielt, Oplinter, Thielt,

Yollezeele. — ld. als Hondsvioletten.

Hondsfleutte(n), v. mv. — Verb. van Hondsvioletten. — In zuid. Belg.-

Limb., noemt men alzoo den Viola tricolor L. met zeer kleine bloemen

(Viola arvensis Murr); fr. Violette tricolore , var. d petites

fteurs

;

vl. Klein Veldviooltje.

Hondsgras, o.—Te Assche en omstr., Bambecque, Esquelbecq,

Herzeele, Ledringhem, West-Cappel, Wilder, Wormhout.

—

Agro-

pyriim repens P. Beauv.; fr. Agropyre rampant; vuig. Chien-

dent.— (Fig.)— Als

de honden ontsteld

zijn, eten zij dik-

wijls van dit gras :

’t is voor hen een

braakmiddel.

Hondskervel, m.

— Te Assche en

omstr., Schilde,Wil-

rijck. — Achillea

Millefolium L.: fr.
Agropyrum repens.

Achillée Millefeuille

;

vuig. Millefeuille

;

vl. Duizenblad. — Z. uitleg,

onder Herf. — Z. ook Hond —

.

Hondskerven, m. — Te Hove. — ld. als ’t voorg. w. — Z. uitleg, onder

Herf. — Z. ook Hond —

.

Hondsklaver, m. — Te Turnhout en omstr. — Plantago lanceolata L.

;

fr. Plantam lancéolé; vl. Lancetbladige Weegbree of Hondsribbe.

Hondsknop, m. — Te Poppel. — ld. als Hondeleere(n).

Hondsrkieke, v. m. — Te Mali, Nederheim, Sluizen en omstr. — ld. als

Wil-Krieke.

Hondskruid, o. — 1° Te Antwerpen. — ld. als Hondsgras. — 2° Te

O.-L.-V.-Thielt. — Tanacetum vu/gare L.; fr. Tanaisie commune

;

vl.

Gemeene Reinvaren of Wormkruid. — Voor uitleg, z. Hondszijk.

Hondsrebbe(n), v. mv. — Te Asper, Wetteren. — ld. als ’t volg. w.,

waarvan het eene verb. is.

Hondsribbe(n), v. mv. — Te Attenrode, Bautersem, Brasschaat, Brecht,

Coninxheim, Biest, Esschen (grenzen), Fall-Mheer, Freeren, Gaver, Genoels-

Elderen, Hauwaart, Herderen, Herent, Hersselt, Houtvenne, Huldenberg,

Kessel-Loo, Kctzingen, Mali, Mechelen, Merchtem, Millen, Molenbeek-
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Wersbeek, Nederheim, O.-L.-V.-Thielt, Oplinter, Opwijck, Park, Peer,

Perck, Rethy, Rillaar, Schilde, ’S Heeren-Elderen, Sluizen, Steenockerzeel,

Tongeren, Yeerle, Vertrijck, Vilvoorde, Wackerzeel, Wesemaal. — Plantago

lanceolata L.
;

fr. Plantain lancéolé

;

vl. Lancetbladige Weegbree of

Hondsribbe. — Zinspeling op de ribben of nerven der bladeren.

Hondsroos, v. — Te Vollezeele. — Rosa canina L.; fr. Rosé de chien;

vuig. Êglantier; vl. Hondsroos of Egelan-

tier. — (Fig.) — Z. ook Hond —

.

Hondsrubbe(n), v. mv. — Te Rierbeek,

Gheel, Neer-IJssche.— ld. als Hondsribbe(n).

Hondssteert, m. — Te Vilvoorde. —
Hordeum murinum L. ; fr. Orge Queue-

de-rat; vl. Muizengerst. — De aar dezer

grasplant heeft min of meer den vorm van

eenen Hondssteert.

Hondsvioletten, v. mv. — Te Molenbeek-

Wersbeek. — Verscheidene soorten van

wilde Viooltjes, zonder geur ,
als Viola

canina L.; F. sylvestris Lmk. en V. pa-

lustris L. ; fr. Violette de chien; V. des

bois en F. des marais; vl. Hondsviooltje

;

Boschviooltje en Moerasviooltje.

Hondszijk, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. —
Tanacetum vulgare L.

;
fr. Tanaisie

commune; vl. Gemeene Reinvaren of

Wormkruid. — Dit kruid groeit veel

langs de wegen, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.J, en daar het hoog

opschiet, blijven de honden er dikwijls bij stil staan.... Van daar Hondszijk

geheeten. — De bijzondere geur dezer plant is misschien ook niet zonder

uitwerksel op deze dieren.

N. B. Vele andere samengelstelde namen van planten, beginnende door

Hond —
,
Honds —

,
enz., kunnen op dezelfde manier verklaard worden;

b. v. Hondegerve, Hondekervel, Hondsbloem, Hondsroos, Hondsbremen,

Hondskerven, enz.

Honigkruid, o.— (Uitspr. Honéengkraut.)— In zuid. Belg.-Limb.—Twee

soorten van Galium L., met gele bloempjes en die eenen aangenamen

honiggeur verspreiden; men noemt ze G. Cruciata Scop.; fr. Gaillet

Croisette; vl. Kruisbladig Walstroo of Kruizette, en G. verum L.; fr.

G.jaune; vuig. Caille-lait jaune; vl. Geel Walstroo.
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Honzenhout, o. — Te Esschen (grenzen), Gheel (uitspr. — haat), Hoog-

straten, Lichtaart (uitspr. — hijt), Oostham (uitspr. Hoenzenhaat)

,

Oost-Roosbeke, Rethy, Turnhout, Veerle. — Rhamnus Frangula L.
;

fr.

Nerprun Bourdaine ; vuig. Bourdaine; vl. Pijlspork, Pijlsporken-

boom, Pijlhout. — Waarschijnlijk verb. van Hondshout.

— Honzenhout, z. Wit —
,
Zwart —

.

Honzenknoppen, m. mv. — Te Rethy en omstr.— De vruchten (bolvormig)

van ’t Honzenhout : z. dit w.

Hoo, o. — Verb. van Hooi (fr. foin). — Te Bierbeek, D’Worp, Neer-IJssehe.

— Men zegt ook Hoe.

Hooge-Paschebloem, v. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Wilder,

Wormhoudt. — Pri-

mula elatior Jacq. ;
fr.

Primevère élevée; vl.

Hoogstengelige Sleu-

telbloem. — (Fig.) —
Deze plant bloeit rond

Paschen en zij wordt

grooter, hooger als de

Primula officinalis

Jacq., die er zeer op

gelijkt : vandaar Hooge.

Paschebloem genaamd.

Hooge- Rijstpap, z.

Groote-Rijstpap.

Hooi, o.—Bijna overal ; (fr. foin). — Z. ook Euë, Heuj, Hoe, Hoo, Hoei, Huuë.

—Hooi, z. Haver-en —

.

Hoonsrebbe, v. mv., z. Honds —

.

—Hoorn, z. Herts —

.

Hop, m. en v. — Te Bilsen, Borgloon, Cuttecoven, Diepenbeek, Hasselt,

Hex, Hoesselt, Jesseren, Lauw, Maaseyck, Neer-Repen, Over-Repen, Piringen,

Rixingen, Rutten, Sichen, Sussen, Sl-Truiden, Vlijtingen, Widoye, overal

in ’t zuid. Belg.-Limb., enz., enz. — Humulus Lupulus L.; fr. Houblon

grimpant; vuig. Houblon; vl. Klimmende- of Gewone Hop.

— Hop, z. Wilde—

.

Hoppe, v. —Te Aalst, Asper, Gent en omstr., Laarne, Lokeren, Oost-

Roosbeke, Wetteren. — ld. als Hop.

Hoppekeeste(e)n, v. mv.— Scheut of spruit van de Hop (fr. jet,pousse de

Houblon)— Gebruikt in dezelfde gemeenten als ’tvoorg.w.— Z. ook Keeste.

(vergroot).
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Hoppelbremen, v. mv. — Te Leest, O.-L.-V.-Waver, Putte. — Rosa

caninah.\ fr. Rosé de chien; vuig. Èglantier; vl. Hondsroos, Ègelan-

tier. — (Fig. bl. 156.) — Hoppel — veelkleurig, gespikkeld (fr. bigarré,

panaché) : de stammen zijn, door hunne stekels, min of meer koppel en

gelijken ook aan die der Bremen of Bramen (fr. Ronces; lat. Rubas).

Hortensia, v. — In zuid. Belg.-Limb. en elders.— Hydrangea hortensis

DC. (ook H. Hortensia DC.); fr. Hydrangée Hortensia; vuig. Hortensia.

— Eene sieraadplant die in de hoven gekweekt wordt.

— Hot, z. — Hout.

Hout, z. Acacie — , Baarden — , Ballekens — ,
Beitjes —

,
Bessem —

,

Bêsteknopkfe(n)s — , Bloedzijken —
,
Bokken —

,
Bremen —

,
Buizen —

,

Doorn —
,
Duivelsnaaigaren —

,
Ebben —

,
(onder Eb), Eitjes — , Eljen —

,

Elzen —
,
Elzeren — , Flieren —

,
Flieter —

,
Fluitjes —

,
Gièlse —

,

Gieulère — , Gieunte — ,
Heenten —

,
Heksen — , Heernen — ,

Herenten —

,

Herten —
,
Heiningen — , Heinkens — ,

Honzen — , Hulzen—, Irrelirren—

,

Kalis — , Kalisse(n) —
,
Klakbos —

, Klakerkes — ,
Klakbussen —, Kla-

terbusse —
,
Klapbuizen — , Klotsbuizen — , Klotsen —

,
Kruiskens —

,

Lijsterbeze — , Mahonie — ,
Marbollen —

,
Oranje —

,
Paasch — ,

Palle-

men —
,
Palm —

,
Papen — . Pape(n)mutsen—

,
Paternosters — ,

Peggen —

,

PiNNEKENS —
,
POÈR —

,
POTLOODEN —

,
PlJL —

,
RlJS — ,

SPAANSCH —

,

Spaansch Hagen—
,
Sperren—

,
Spinrok(ken) — , Sporken — ,

Streuvel —

,

Thee—
,
Vinkel—

,
Vliender —, Vlinder —

,
Weurven— , Wis— ,

Wissen—

,

Wit—
,
Wulzen —

,
Zoetstok — , Zwart-Honzen — ,

Zwart-Sporken —

.

Houtpioene, v.— Te Baarle, Drongen, Landegem.— Paeonia papaveracea

Andr. (P. Moutan

,

var. papaveracea DC.); fr. Pivoine d fleurs de

Pavot; vuig. Pivoine en arbre. — De stam dezer soort van Pioen is

houtaddlg.

Houver-Workels, v. mv. — Verb. van Haver -Wortelen. — Te Asper,

Huise, Singem. — Wortelen (fr. Carottes) die in haverland gezaaid zijn.

Houver-Wortels, v. mv. — ld. als ’t voorg. w.

Houvere, v. — Verb. van Haver (fr. Avoine).— Te Asper, Huise, Singem.

Hover, v. — Verb. van Haver (fr. Avoine). — Te Aalst, D’Worp,

Nieuwerkerke.

Huil, m. — Verb. van Heul (z. dit w.). — Beduidt ook de plant, maar

bijzonder ’t zaad van Papaver somniferum L.; fr. Pavot somnifère; vl.

Slaapwekkende Maankop. — (Fig. bl. 149.) — Te Bierbeek, Neer-IJssche.

Huilst, m. — Verb. van Hulst. — Ilex Aquifolium L.; fr. Houx
commun; vl. Gewone Hulst. — Te Kessel-Loo, Perck, Wetteren.

Huiltëtèr, m. — Waarschijnlijk eene verb. van Heidenteer (z. dit w.).
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— Te Tongeren en omstr. — Sambucus nigra L.; fr. Sureau noir

;

vl.

Zwarte Vlier , Vlier, Vlierboom.

Huiskens, o. mv. — Te Blaasveld, Heffen. — Digitalis purpurea L. ;
fr.

Digitale pourprée ; vl. Purper Vingerhoedskruid.— (Fig.) — De bloemen,

zegt M. Yits (Mém. cour. inéd.) hebben omtrent

den vorm van het huis (vl. huls ,
fr. douille)

eener schup, van daar huiskens genaamd. —
De omhulsels van zekere zaden, als van

Klaver en Tarwe, worden op vele plaatsen

ook huiskens of zaadhuiskens geheeten.

Huisloof, o.— Te Boxtel.— Id als. Huislook.

Huislook, o. en m. — In zuid. Belg.-Limb.,

(waar de uitspr. is hauslwoik)

;

verders te

Diest, Gheel, Hersselt, Hoogstraten, Houtvenne,

Molenbeek -Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, SUJoris-

Winghe, Veerle, Wesemaal. — Sempervivum

tectorum L.-, fr. Joubarbe des toits; vuig!

Artichaut des toits; vl. Dak-Duurgroen,

Donderblad, enz. — Z. ook Donderbaard. —
Deze plant, wier loof of bladeren, eenigzins

den smaak van look (fr. ail) hebben, groeien

op de huizen (daken en muren) ; van daar de

twee namen : huisloofm -look.

Hulst, m. — Te Aarschot, Beerst, Brecht,

Brussel (uitspr. Ulst), Diest, Dixmuide,

Hoogstraten, Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-
_ , „ ^ .. ~ Diqitalis pupurea.
Thielt, Oost-Roosbeke, Opwijck, Rethy, Schilde,

Sl-Joris-Winghe, Turnhout, Vlamertinghe, Werchter, Wercken, Woumen,

Zarren. — Ilex Aquifolium L.; fr. Houx commun; vl. Gewone Hulst.

— Hulst, z. Bloem —

.

Hulster, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Viscum album L.; fr. Gui blanc ;

vl. Vogellijm, Mistel of Marentak. — Deze naam komt waarschijnlijk af

van Hulst (z. dit w.), hoewel deze twee planten geene andere gelijkenis

hebben dan dat ze ’s winters groen blijven.

Hulzenhout, o. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als Hulst.

—Humst, z. Witte —

.

Huppelbramen, v. mv. — Te Coolscamp. — ld. als Hoppelbremen.

Huppelbremen, v. mv. — Te Brusseghem. — ld. als Hoppelbremen.

Hut, m.; mv. hutten; vklw. hutje, = « Struik : een groep bladeren.
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stengels of takken die aan den grond uit denzelfden stronk of wortel

spruiten of schijnen te spruiten. Een hut andijvie. Een hut netels, enz. »

(Kruidw ., bl. 54.) — Z. ook Tronk.

— Hut, z. Braam —
,
Frees —

,
Jenever — , Roo-Jenijvel — , Stekebeez’ —

,

Stekebeiër —
,
Zwarte-Jenijvel — .

— Z. ook ’t voorg. w.

Hutteboon, v. — Synoniem van Struikboon : z. Hut. — Phaseolus vul-

kans L., var. nana; fr. Haricot commun, var. naine

;

vuig. Haricot

nain. — Boonen zonder staken.

Huttëlëtut’
,
m. — Te Mali, Sluizen en omstr. — Camelina sativa Crantz.;

fr. Caméline cultivée; vl. Gekweekt Aardvlas of Vlasdotter. — Men

zaait deze plant om olie uit ’t zaad te trekken.

Huttentrut, m. — Te Grimbergen. — ld.

als ’t voorg. w.

Huttentut, m. — Te Londerzeel. — ld. als

HUTTëuëTUT.

Huuë, o. — Te Brussel en omstr. — Verb.

van Hooi (fr. foin).

Huwelijk, o. — Te Exaarde, Saffelare. —
Lonicera tatarica L.; fr. Chèvrefeuille de

Tartarie; vl. Tartarisch Geiteblad. — De

bloemen van dit struikgewas zitten altijd twee

en twee te samen; van daar de naam van

Huwelijk.

Hyacint, v. — Te Dixmuide en omstr.,

Oostham. — Hyacinthus orientalis L.; fr.

Jacinthe d’ Oriënt

;

Vl. Hiacint. — (Fig.) Hyacinthus orientalis.

I

Ichel, m. — Te Hauwaart. — ld. als Iegel. — Z. ook Nichel.

Iefteblaren, o. mv. — Te Coolscamp, Gits, Ingoyghem, Waarmaarde.

— Hedera Helix L.: fr. Lierre grimpant ; vl. Gewone Klimop of

Veil. — (Fig. bl. 149.)

Iegel, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Lychnis Githago Lmk. (Agros-

temma G. L.); fr. Lychnide Nielle; vl. Gemeene Bolderik. — Een

onkruid der graanvelden. — (Fig. bl. 161.)
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Iegelbloem, v. — Te

Cortenbosch. — ld. als

’t voorg. w.

lekei, Ièkel, v. — De

vrucht van den Eiken-

boom. — Te Gent en

omstr., zegt men iekel;

te Antwerpen, Brecht,

Esschen (grenzen),

ièkel.

Calla palustris.

Iepe(n), m. — 1° Te Vlamertinghe

en omstr. — Ulmus campestris L.

en zijne var.; fr. Orme champêtre

en var.; vl. Gewone Olm en var.

2° Te Alveringhem, Brugge en

Vrucht (Samara Bloem,
of vleugelvrucht).

Agrostemma Giihago.

li
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Taxus baccata.

omstr. — Taxus baccata L.; fr. If a baies; vl. IJpenboom of Spaansch-

hout. — (Fig.)

If-groeneboom, m. — Te Worm-

houdt en omstr. — Taxus baccata L.:

fr. If ci baies; vl. IJpenboom of

Spaansch-hout. — (Fig.) — Zoo als

men ziet, komt de fr. naam If van den

vl. naam deel maken.

Iggelbloem, v. — Te Oplinter. — ld.

als Iegel.

Iïk, m. — Verb. van Eik. — Te

Aalst, Dixmuide en omstr. — ld. als

Eik.

IJfte, v. — Te Alveringhem, Bailleul,

Bambecque, Berthen, Clercken, Deynze,

Dixmuide, Herzeele, Ledringhem, Mete-

ren, Oost-Roosbeke, Petegem, Pope-

ringhe, Sl-Jans-Cappel, Thourout, Vla-

mertinghe, Yleteren, Wercken, Wilder,

Wormhoudt, Woumen, Zarren. — ld. als Iefteblaren.

IJfteblaren, o. mv. — Te Gent. — ld. als Iefteblaren.

IJpe(n), z. Iepe^n).

IJsplant, v. — Te Gent, Turnhout. — Mesembryant/iemum

crystallinum L.; fr. Ficoïde cristalline

;

vuig. Gla-

ciale; vl. IJsachtig Middagkruid. — De plant ziet er uit

als of zij met ijs overdekt was.

Ijzerkruid, o. — 1° Te Aarschot, Attenrode, Molenbeek-

Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-Y.-Waver, S l-Joris-Winghe.

— Verbena officinalis L.; fr. Verveine officinale; vl.

Gewoon Ijzerkruid. — (Fig.) — Dit kruid is zeer sterk

en hard : « ’t is zoo sterk als ijzer, » zegt men. — Vits (Mém.

cour. inéd.).

2° Te Hoogstraten en omstr.— Capsella Bursa-Pasloris L.;

fr. Capselle Bourse-d-Pasteur

;

vuig. Bourse-d-Pasteur

;

vl. Herderstaschje. offitinoiis.

IJzeren-Duivel, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Helleborus fcetidus L.;

fr. Hellébore fétide; vl. Stinkend Nieskruid. — Ook wel de H. niger L.;

fr. H. noir, H. d'hiver; vuig. Rosé de Noël; vl. Winter- Nieskruid. —
(Fig. bl. 163 .)— IJzeren-Duivel bet. sterke plant

:

ook deze twee soorten
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van planten hebben harde wortels, blijvende bladeren, ze bloeien in den

winter en verdragen de brandende zon zoowel als de bijtende koude.

IJzermol, o. — Verb. van ijzermaal

?

— Te

Asper, Huise, Singem. — Men zegt ook IJzer-

molkruid. — Spiraea Ulmaria L.-. fr. Spirée

Ulmaire; vuig. Reine des prés

;

vl. Moeras-

Spierstruik. — De stam dezer plant is zeer

hard, ijzerhard, zegt ’t volk. — Men gebruikt

ze (bijzonder de bloemen), tegen de waterzucht

(fr. hydropisie).

Ikstergalle. — Te Asper, Huise, Singem. Blad van HeiieUrus.

— Galium Aparine L. ; fr. Gaillet Grateron

;

vuig. Grateron

;

vl.

Kleefkruid, Plakkruid.

Immortelle (n), v. m. — Te Gent en omstr., Leuven. — ld. als Strooi-

bloem. — ’T is de fransche volksn. der plant.

Inlandsche-Klaver, m. — Te Uitkerke. — Trifolium pratense L.; fr.

Trèfle des prés; vl. Roode Klaver, Tamme Klaver. — Wordt bijzonder

gezaaid tot voeder der peerden.

Inloop, m. — Te Hersselt. — Galium Aparine L.; fr. Gaillet Grateron;

vuig. Grateron; vl. Kleefkruid, Plakkruid. — Deze naam is waarschijn-

lijk ontleend aan de strekking welke dit onkruid heeft om tusschen de

andere planten in te loopen.

Intbol, m. — Te Laarne. — Verb. van Inktbol : een bol die dient om inkt

te maken. — Naam gegeven aan de Galnoten die men op de bladeren van

den Eik vindt (fr. galles). — ’T zijn bijzonder de uitlandsche Galnoten die

in de inktvervaardiging gebezigd worden.

Inte, v. — Verb. van Ente = fr. greffe. — Te Laarne, Lokeren.

Inten, bedr. werkw. — Verb. van Enten = fr. greffer. — Te Laarne,

Lokeren.

Irdappels, m. mv. — Verb. van Aardappels. — Te Asper, Huise,

Singem.

Irfulranken^v. mv. — Verb. van ErfeRanken. — Te Asper, Huise. —
Hedera Helix L.; fr. Lierre grimpant; vl. Klimop, Eiloof. — (Fig.

bl. 165.)

Ir(re)bezie, v. — Verb. van Êrbezie = Aardbezie. — Vrucht van den

Fragaria vesca L.; fr. Fraisier eomestible; d. Erdbeere. — Te Asper,

Huise, Singem. — (Fig. bl. 116.)

Ir(re)beziekruid, o. — Z. ’t voorg. w.

Irrelirrenheit, o. — Te Asper en omstr. — Men hoort ook Hirtelir-
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renheit. — Heit = hout. — Carpinus Betulus L.; fr. Charme commun;

vl. Haagbeuk.

Ir(re)weten, v. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — Verb. van Erwten

(fr. pois).

Israëliet, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Hedysarum coronarium L.;

fr. Sainfoin a bouquets; vuig. S. d’Espagne; vl. Spaansche Klavervits.

— Eene plant die tot sieraad in de hoven gekweekt wordt.

Italiaander, m. — Te Bierbeek, Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke,

Thourout, Vlamertinghe. — Populus pyramidalis Rozier (P. italica

Mönch); fr. Peuplier pyramidal

;

vuig. P. d’Italië; vl. Italiaansche

Populier.

Italianer, m. — Te Gits. — ld. als ’t voorg. w.

J

Jacénth(e), m.— Yerb. van Hiacint.— In zuid. Belg.-Limb. — Hyacin-

thus orientalis L.: fr. Jacinthe d- Oriënt. —

Jacinthe, v. — Te Brecht, Turnhout. — ld.

als ’t voorg. w.

Jadappële(n), v. mv. — Verb. van Aardap-

pelen. — Te Bloir, Eist, Ketzingen, Mali,

Millen, Sluizen. — Solanum tuberosurn L.;

fr. Morelle tubéreuse

;

vuig. Pomme de terre.

Jadlèver, m. — Verb. van Aardlever. — Te

Mali, Nederheim, Sluizen. — Twee soorten van

planten, behoorende tot den groep welken

men Korstmossen of Mosplanten noemt

(fr. Lichens). — Peltigera canina Hoffm. en

P. rufescens Hoffm.; fr. Peltigère de chien

en P. roussdtre; vl. Hondsschildmos en

Rosachtig Schildmos. — De eerste is wit-grisachtig van kleur; de tweede

bruinachtig. Beide vormen als papierachtige bladeren, die tegen den grond

(de aarde) liggen en min of meer het voorkomen van lever (fr. foie

)

hebben : van daar Jadlèver geheeten. Zij groeien bijzonder langs de wegen,

op de hellingen. — Men gebruikt een afkooksel dezer planten als samen-

trekkend of verstoppend middel voor het vee.
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Helianthus tuberosus.

Jadpêre(n), v. mv. — Verb. van Aardperen. — Heliantus tuberosus L.;

fr. Hèlianthe of So-

leü tubéreux;\ulg.

Topinambour. —
(Fig.) — In zuid.

Belg.-Limb. — Men

geeft de onderaard-

sche knollen dezer

plant als voedsel

aan ’t vee. Deze

knollen hebben min

of meer den vorm

eener peer

:

van daar

Aardperen gehee-

ten, integenoverstel-

ling met de knollen

der Aardappelen , die eerder aan appelen gelijken.

Jadsveil, o. — Verb. van Aardveil. — Te Aarschot, Bierbeek, Hulden-

berg, Leuven, Molenbeek-Wersbeek, Neer-IJssche,

Wesemaal. - Hedera Helix L.; fr. Lierre grim-

pant; vl. Klimop ,
Eiloof. — (Fig.)

Jalei, v. — Ja wordt hard uitgesproken, gelijk

in ’t fr. déjd. — In zuid. Belg.-Limb. — Verb. van

Gelei = fr. gelee : appelgelei, enz.

Jandekenskruid, o. — Te Huldenberg. - Tana-

cetum vulgare L.; fr. Tanaisie commune; vl.

Gemeene Reinvaren of Wormkruid.

Janevelkrieken, v. mv. — Verb. van Jenever. —
Te Nieuwerkerke. — Soort van krieken of kersen,

die men op den jenever steekt : Cerises du Nord; vl. Noordkrieken.

Jannetten, v. mv. — Ja wordt hard uitgesproken, als in ’t fr. Jeannette.

— Te D’Worp. — Narcissus poeticus L.; fr. Narcisse des poètes; vl.

Narcis der dichters.

Janoffelen, z. Jenoffels.

Januiveleer(e), m. — Ja wordt hard uitgesproken, als in ’t fr. déjd. —
Ribes rubrum L.; fr. Groseillier rouge; vl. Roode Aalbessestruik.

— Te Lokeren.

— Januiveleer(e), z. Wilde —

.

— Januivers, z. Ru(hjuë — , Witte — .

Hedera Helix.
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Januverboom, m. — Verb. van Jenever — . Te Lokeren en omstr.

Juniperus communis L.-, fr. Gené-

vrier commun;x\. Gemeene Jene-

verboom. — (Fig.)

Japansche-Roos, v. — Te Exaarde,

Saffelare. — Kerria japonica DC.

(Corchorus — Thunb.); fr. Kerrie

du Japon ou Corête du J.

;

vl.

Japaansche Kerria — Wordt bij-

zonder gezegd van de var. met

dubbele bloemen.

Jappels, v. mv.—Verb. en samen-

trekking van Aardappels. — Te

Cortenbosch. — Solanum tubero-

sum L.; fr. Morelle tubéreuse

;

vuig. Pomme de terre.

Jarbelen, v. mv. — Verb. van

Aardappelen. — Te Landen. — Z. ’t

voorg. w.

Jarbezen, v. mv. — Verb. van

Aardbeziën. — Te Bierbeek. — Fragaria vesca L.; fr. Fraisier comes-

lible; vl. Aardbezie of Maandbloeier. — (Fig. bl. 116.)

Jasmienen, v. mv. — Ja wordt hard uitgesproken, als in ’t fr. déjd. —
Te Exaarde, Saffelare. — Syringa vulgaris L.; fr. Lilas commun; vl.

Gemeene Sijring. — Jasmijn, Jasmien
,
enz., is eingentlijk de naam

van een ander geslacht van planten (lat. Jasminus; fr. Jasmin). ’T is

opmerkensweerdig dat vele Walen en Vlamingen, in België, dezelfde

misgreep begaan. De Walen zeggen Jasmin, in plaats van Lilas. — Z. ook

Jassemienen.

Jasmijnen, v. mv. — Wordt te Exaarde en te Saffelare ook gehoord, met

den voorg. naam. — Z. ’t voorg. w.

Jassemienen, v. mv. — Zelfde bet. en opmerk, als voor Jasmienen. —
’T zal niet zonder belang zijn hier eenige der menigvuldige uitspraken van

dit woord te laten volgen. Men zegt : 1° Te Brussel : Jassemiene.

2° Te Dixmuide en omstr., Poperinghe : Jéseminen.

3° Te Baarle, Drongen, Ingoyghem, Landegem, Mechelen, Nederbrakel,

Vilvoorde, Waarmaarde, Westerloo, Wolverthem : Jozzemiene(n).

A° Te Bailleul, Berthen, Meteren, S‘-Jans-Cappel, Vleteren : Djézemijne.

5° Te Wetteren : Dzözèmienen.

Juniperus communis .
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6° Te Aarschot, Bogaarden, De Pinte, Diest, Droogenbosch, Gits, Landen,

Leest, Sichem, Steenockerzeel, Tessenderloo : Juzemienen.

7° Te D’Worp : Sussemienen.

8° Te Bierbeek, Leuven, Neer-IJssche : Jizemiene.

9° Te Lokeren : Tchieuzemiene.

10° Te Brugge en omstr. : Jesumiene.

Jédappele(n), m. mv. — Verb. van Aard — . Te Coninxheim, Tongeren.

— Solarium tuberosum L.; fr. Mordie tubéreuse

;

vuig. Pomme de

terre

;

vl. Aardappel.

Jèdbeze(n), v. mv. — Verb. van Aarbeziën. — Te Brussel, Schilde. —
ld. als JaRBEZEN.

Jèdveil, o. — Verb. van Aardveil. — Te Assche en omstr., Brussel. —
ld. als Jadsveil.

Jèdsveil, o. — Te Opwijck. — ld. als ’t voorg. w.

Jeïfkes, o. mv. — Te Leuven. — Eene var. van Aardappel. — Verb. van

Jefkes, Josefkes.

Jeik, m. — J wordt zacht uitgesproken. — In zuid. Belg.-Limb. —
Azijn

;

fr. vinaigre.

Jela, Jelaai. — (Harde j .) — Te Bierbeek, Brussel, D’Worp, Neer-IJssche.

— Id. als Jalei. — Te Brecht zegt men Jelaai.

Jelap, m. — (Harde j.)
— Verb. van Jalap(pe). — Te Dixmuide, D’Worp,

Lokeren, Oost-Roosbeke. — Convolvulus Jalapa L.; fr. Liseron Jalap;

vuig. Jalap; vl. Jalappeplant. — ’T is bijzonder de wortel die gekend is,

om zijn harsig, sterk purgeerend sap.

Jelape, m. — (Harde j.J — Te Bailleul, Berthen, Meteren, S‘-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als ’t voorg. w.

Jelei, Jeleie. — Te Bailleul, Gent en omstr. (men zegt er ook Tcheleie),

Laarne, Lokeren, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Thourout. — ld. als Jalei.

Jeils, m. — (Zachte/.^ — Elders zegt Els, ’t geen waarschijnlijk maar eene

verb. en verkorting is van Alsem, vl. naam der plant. —
Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen, Mali, Millen, Neder-

beim, Sluizen. — Artemisia Absinthium L.; fr. Armoise
Absinthe

;

vuig. Absinthe

;

vl. Echte Alsem. — (Fig.)

Jeneivelboom, m. — Verb. van Jeneverboom. — Te Bier-

beek, Neer-IJssche. — Juniperus communis L.; fr. Gené-
vriercommun ; vl. Gemeene Jeneverboom.— (Fig. bl. 166.)

Jeneuverbezien, v. mv. — (Zeer harde j; als tche.) —
Te Deynze, Petegem. — Ribes rubrum L.; fr. Groseillier

rouge

;

vl. Roode Aalbessestruik. — Wordt
wel van den struik, als van de vruchten.

gezegd zoo .

Blad van Artemisia
Absinthium.
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Jeneuvers, m. mv. — (Zeer harde j

;

= tche.) — Te Dixmuide en

omstr., Gent en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Jenevelboemeke, o. — Verb. van Jeneverboomke.— Te Brussel en omstr.

— Id. als Jeneivelboom.

—Jenever, z. Bloem — .

Jeneverbezekens, o. mv. — Te Gheel. — De vruchten van den Jenever-

boom; lat. Juniperus communis L.; fr. Genévrier commun.

Jeneverbezen, v. mv.— Te Antwerpen, Oostham, Sichem.— De vruchten

van den Zwarten Aalbessestruik

;

lat. Ribes nigrum L.; fr. Groseillier

noir

;

vuig. Cassis. — Soms ook gebruikt om den struik te bedoelen. —
Men gebruikt deze beziën om ze op den jenever te steken : van daar

Jeneverbezen.

Jeneverbezielaar, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Ribes nigrum L.;

fr. Groseillier noir; vuig. Cassis; vl. Zwarte Aalbessestruik. — Z. ook

’t voorg. w.

Jeneverbezielaarboom, m. — Te Exaarde, Saffelare.— Id . als ’t voorg. w.

Jeneverboom, m. — 1° Te Exaarde, Saffelare.— Id. als Jeneverbezielaar.

2° Te Bailleul, Bambecque, Brecht, Esschen (grenzen), Herzeele, Rethy,

Wilder, Wormhoudt. — Juniperus communis L.; fr. Genévrier commun;

vl. Gemeene Jeneverboom — (Fig. bl. 166.)

— Jeneverboom, z. Bloem — .

Jeneverhut, m. —Hut= struik.—Te Oost-Roosbeke. —Ribes rubrum L.;

fr. Groseillier rouge

;

vl. Roode Aalbessestruik. — Z. ook Hut.

Jeneverkrieken, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Janevelkrieken.

Jenevers, m. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Jeneverhut : bet. de vruchten en soms ook den struik.

—Jenevers, z. Whète — ,
Zwarte —

.

Jenieverboom, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Jeneverhut.

— Jenijvelhut, z. Roo —
,
Zwarte —

.

Jenijvers, m. mv. — Te Gent, Gits, Ingoyghem, De Pinte, Waarmaarde. —
ld. als Jeneverhut. — Wordt gezegd van den struik en van de vruchten.

— Jenijvers, z. Roo —
,
Roode — ,

Zwarte —

.

Jeniverboom, m. — Men zegt ook Djeniverboom. — Te Dixmuide en

omstr. — Juniperus communis L.; fr. Genévrier commun; vl. Gemeene

Jeneverboom. — (Fig. bl. 166.)

Jennettekens, o. mv. — (Harde j; als in ’t fr. déjd.) — Te Brussel,

Opwijck. — Narcissus poeticus L.; fr. Narcisse des poètes; vl. Narcis

der dichters; Witte Narcis.

Jenoeffels, z. Jenoffels.
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Jenofïelen, z. Jenoffels.

— Jenofïelen, z. Kop —
,
Trop —

.

Jenoffels, v. mv. — Te Aarschot, Bailleul, Bautersem, Berthen, Herent*

Hoogstraten, Huldenberg, Meteren, Neer-IJssche, O.-L.-Y.-Thielt, Turnhout*

Vilvoorde, Vleteren. — Te Oostham, zegt men Jenoeffels; te Gheel, J(mof-

felen ; te Leuven, Wesemaal, Jinoffels

;

te Bierbeek, Opwijck, Jenoffelen .

—

Dianthus Caryophyllus L.; fr. (Eillet Giroflier; vuig. CE. des jardins;

vl. Nagelbloem
,
Tuinanjelier. — Jenoffelsnagel — op dezelfde plaatsen*.

Clou de girofle. De bloemen hebben omtrent den geur van den Jenoffels-

nagel en zullen daarom Jenoffels genoemd zijn.

Jenuivers, m. mv. — (Uitspr. Tchenuivers .)— Te S^Laurens, Wetteren*.

— Ribes rubrum L.; fr. Groseillier rouge; vl. Roode Aalbessestruik.

Jenuverboom, m. — Te Laarne. — Juniperus communis L.; fr. Gené-

vrier commun; vl. Gemeene Jeneverboom.

Jenuvers, m. mv. —(Uitspr. Dzenuvers.)— Te Laarne.— ld. als Jenuivers.

Jerbezen, v. mv.— Verb. van Erdbezen, Aardbeziën.— Te Neer-IJssche*

Schilde. — Fragaria vesca L.; fr. Fraisier comestible

;

vl. Aardbezie-

— (Fig. bl. 116.)

Jerbeziën, v. mv. — Te Gheel, Rethy. — Z. ’t voorg. w.

Jèrebeize(n), v. mv. — Te Leuven. — Z. Jerbezen.

— Jericho, z. Roos-van —

.

Jerpels, m. mv.— Verb. en verkorting van Eerdappels, Aardappels.—
Te Santhoven, S l-Truiden.

—

Solarium tuberosum L.; fr. Morelle tubéreuse;

vuig. Pomme de terre.

Jerusalemke(n)s, o. mv. — Te Esschen (grenzen). — Eene soort van.

Appel, in ’t fr. Reinette geheeten.

Jerusalemsbloem, v. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Lychnis Chalcedonica L.;

fr. Lychnide de Chalcédoine

;

vuig. Croix de Malte; Croix de Jérusalem.

— Z. ook Kruis van Malta.

Jerusalemsklaver, m. — Te Lubbeek. — Medicago macidata Willd.;.

fr. Luzerne maculée; vl. Gevlekte Rupsklaver of Luzern. — Dit plantje

gelijkt op Klaver; zijne blaadjes zijn zwart-bruinachtig gevlekt. Men meent

dat het te Jerusalem, op den Calvarieberg stond, toen de Zaligmaker

gekruist werd : eenige druppelen bloeds zouden op de blaadjes gevallen

zijn. Zoo zegt het volk; en van daar de naam van Jerusalemsklaver .

Jesemienen, z. Jassemienen.

Jesukensbloem, v. — Te Opwijck. — Dat lief bloempje is, door ’t volk*

aan ’t Kinde Jesus toegewijd. — ld als Hemelsblomke.

Jesukenshochtskens, o. mv. — Verb. van Jesukensoogskens. — Vglk>
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Dézékensoogskens

;

z. dat w. — Te Brecht. — De bloempjes dezer plant

zijn zoo schoon dat men ze aan niets beters heeft kunnen vergelijken dan

aan de oogskens van ’t Kindje Jesus. — ld. als Hemelsblomke.

Jesukenspootkens, o. mv. — Te Perck. — Lotus corniculatus L.;

fr. Lotier corniculé; vl. Gehoornde Rolklaver. — Een pootken, zegt

M. Vits (Mém. cour. inéd.) is een handje en soms ook een voetje. — De

bloemtros is opengespreid gelijk de vingeren eener hand. Daarom heeft

men ze vergeleken met eene kinderhand.

Jesukenssnot, m. — Te Herent, noemt men alzoo het lijmachtig vocht

dat uit zekere hoornen vloeit, als bij den Kersenboom, Pruimenboom, enz.

(fr. gomme). — Dikwijls wordt deze (inlandsche) gom ook

opgebrand als wierook

!

Jesumiene, v. mv. — Te Brugge en omstr. — Z. Jassemienen.

Jèttel, v. — Verb. van Netel. — Somtijds zegt men ook

Groots Jèttel. — In zuid. Belg.-Limb. — Urtica dioïca L.;

fr. Ortie dioïque; vuig. Grande Ortie; vl. Gewone of

Groote Netel. — (Fig.)

— Jèttel, z. ook — Netel.

—Jèttel, z. Brand —
,
Doov’ —

,
Klein —

,
Troep — .

Jeunkelkes, o. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — Z. Jon-

kerke(n)s.

Jèzel-Dissel, v. — In zuid. Belg-Limb. — Z. Ezelsdistel en Urtica.

T- Brandhaar.
Peerdedistel.

Jibjip, m. — In zuid. Belg.-Limb. — (J wordt hard uitgesproken.) —
Terb. van ’t fr. Jujube = paté de jujube; voortkomende van eenen uit-

landschen boom, den Zizyphus vidgaris Lmk.; fr. Jujubier commun;

vl. Borstbezieboom, Jujubesboom.

Jinevers, m. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Jenuivers, enz.

Jinofïels, z. Jenoffels.

— Jinofïels, z. Fransche —

.

Jizemiene, z. Jassemienen.

Jonkerke(n)s, o. mv. — Te Turnhout en in zuid.

Belg.-Limb. (hier is deuitspr. Jeunkelkes). — Dian-

thus barbatus L.; fr. (Eillet barbu; vuig. CE. des

poètes, Bouquet parfait, Bouquet tout fait (in

België); vl. Baardanjelier

.

— Jonkerke(n)s, z. Wilde —

.

Jonkmans, m. mv. — Te Ingoyghem, Waar-

maarde. — Tropaeolum majus L.; 'fr. Grande Capucine

;

vl. Capucienen.

— (Fig.)

Blad van
Tropaeolum majus.
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Jozzemiene, z. Jassemienen.

— Judas, z. Beurs-van —

.

Judasbeurs, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Digitalis purpurea L.:

fr. Digitale pourprée

;

vl. Vingerhoedkruid.

— (Fig.)— Men kan den vorm der bloem ver-

gelijken met dien eener beurs van den ouden

tijd. De plant is vergiftig : van daar ’t gedacht

van Judas (kwaaddoener of verrader).

Judasblaas, v. — Te Exaarde, Saffelare. —
Nicandra physaloïdes Gartn.; fr. Nicandre

Faux-Coqueret; vuig. Faux Coqueret. —
De kelk der bloem vergroot na het bloeien en

wordt blaasvormig. De latijnsche naam phy-

saloïdes heeft dezelfde bet. (van ’t grieksch

cfuaaXl? = blaas). — De plant is vergiftig

en daarom vindt men in den naam ’t gedacht

van Judas of verrader.

Judasboom, m. — Te Exaarde, Saffelare. —
Cercis Siliquastrum L.; fr. Gainier Arbre-

de-Judée; vuig. Arbre de Judée. — De vl.

naam zou dus eerder Judaboom moeten zijn.

Judasgeld, o. — Te Exaarde, Saffelare. —
Lunaria biennis Mönch.; fr. Lunaire bisan-

nuelle; vuig. Monnaie du pape, Médaille de

Judas; vl. Tweejarig Maankruid. — De

vrucht is rondachtig en plat als een geldsïnk.

Judaspenning, m. — Te Asper, Hoogstraten. — ld. als ’t voorg. w.

Jufferken(’t)-in-’t groen, o. — Te Assche en omstr., Eersel. — Nigella

damascena L.; fr. Nigelle de Damas

;

vuig. Pattes-d'araignèe

;

vl.

Nigelle van Damas. — De bloem is voorzien van een groenVXmvig fijn-

getakkeld omhulsel.

Juffrouwkens, o. mv. — Te Killaar. - Galanthus nivalis L.; fr. Galan-
thine Perce-Neige

;

vuig. Perce-Neige; vl. Winter Melkbloem, Sneeuw-
klokje.

Juffrouwpluim, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Spiraea Aruncus L.;

fr. Spirée Barbe-de-bouc ou Barbe-de-chèvre

;

vl. Geiten-Spierkruid.
— De witte bloemtrossen gelijken aan pluimbossen.

Juin, m. — Verkorting van Ajuin. — Te Brecht, Esschen (grenzen).

Hoogstraten, Lichtaart, Moll, Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Rethy,

Steenockerzeel, Tessenderloo, Turnhout. — ld. als Ajuin.
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Jujupe, m. — Te Brussel, Dixmuide en omstr., Gent, Oostham. — Verb.

van ’t fr. Jujube. — Z. Jibjip.

Juzemienen, z. Jassemienen.

K
Kaaikes, z. Kei-

kens.

Kaal-en-hooveer-

dig, v. — Te Hal,

Opwijck. — Saxi-

fraga umbrosa L.;

fr. Saxifrage des

lieux ombragés

;

vuig. Désespoir du

peintre; vl. Lom-

medievende Steen-
breke.—De bloem-

stelen zijn zeer lang

en kaal.

Kaardebol, m. —
Te Vilvoorde. —
Dipsacusfullonum

L.; fr. Cardère d

foulon; vuig. Cbar-
don d foulon; vl.

Volders - Kaarde -

bol. — De vruchten

vormen eenen ste-

kelachtigen bol, die

eertijds door de

volders gebruikt

werd om de wol

te kaai'den.

Kaars, v.— Verb.

van Kers. — Te

Gulpen, Meersen. —
Z. Hofkers. Mo.lva sykestris.
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Kaarskenskruid, o. — Te Gheel, Hoogstraten. — Senecio vulgaris L.:

fr. Senegon commnn; vl. Gemeen Kvuiskruid. — Te Gheel is de uitspr.

:

Kjeskeskruid. — Waarschijnlijk eene verb. van den echten vl. naam

(Kruiskenskruid) ,
die op vele plaatsen zonder eenige verminking gebruikt

wordt.

Kaarzeboom, m. — Te Bautersem, Vertrijck. — Verb. van Kersenboom,

fr. Cerisier.

Kaarzelaar, m. — ld. als ’t voorg. w. — Wordt op dezelfde plaatsen

gebruikt.

Kaarzen, z. Wilde —

.

Kaasballeke(n s, o. mv. — Te Hauwaart. — ld. als Sneeuwballen. —
De bloemen vormen eenen bol of bal, die wit is als kaas.

Kaasbrood, o. — Te Oostroot. — Verscheidene soorten van Malva,

bijzonder de M. rotundifolia L. en M. sylvestvis L.: fr. Mauve d feuilles

rondes en M. sauvage

;

vl. Rondbladige en Groote Maluwe. — (Fig.

bl. 172). — De ronde

zaadhulzen gelijken,

voor den vorm, aan

kleine kazen of

brooden.

Kaaske(n)skruid,

o. — Te Exaarde,

Gent, Hever, Hulden-

berg, Saffelare. —
ld. als ’t voorg. w.

Kabaus, o. — In

zuid. Belg. -Limb.

— Verb. van Ka-

buis
, Kabuiskool

(fr. Chou - Cabus ;

Chou pomméj.

Kabeduiting, m.

—Te Nederbrakel.—

Eene var. \an Appel.

Kabeuskollen, m.

mv. — Verb. van

Kabuiskoolen (fr.

Chou-Cabus). — Te Oostham.

Kaboois, o. — Te Brussel. — ld. als Kabaus.

Coffea arabica.
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Kabooisku(h)ule, m. mv. — Te Brussel. — Z. Kabeuskollen.

Kaböös, o. — Te Neer-IJssche. — ld. als Kabaus.

Kabuischen, o. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kabaus.

Kabuiskoole(n), m. mv. — Te Bierbeek. — ld. als Kabeuskollen.

Kabuize(n) o. mv. — Te Nederbrakel. — ld. als Kabaus.

Kachoe, z. Cachou.

Kafïeeboom, m. — Bijna overal. — Coffea arabica L.; fr. Caféier

d’Arabie; vl. Koffieboom. — (Fig. bl. 173.)

Kafïiboom, m. — TeDixmuide en omstr., Moll, Poperinghe, Vlamertinghe.

— Id. als ’t voorg. w.

KafFieboom, m. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Oost-Roosbeke, SKJans-

Cappel, Vleteren. — ld. als Kaffeeboom.

Kakel, v. — (Uitspr. Kaokel.) — In zuid. Belg.-Limb. — Buitenste,

groen omkleedsel der Okkernoten; fr. brou.

Kakelen, bedr. en onz. werkw. — (Uitspr. kaokelen.) — In zuid. Belg.-

Limb. — Men zegt : Noten kakelen — enlever le brou des noix (bedr.

werkw.) en de Noten kakelen alreeds = les noix se dépouillent déja du

brou (onz. werkw.).

Kaktus’, z. Cactus’.

Kalamuswortel, v. — Te Gheel (uitspr. — weuttel), Hoogstraten. —
Wortel van Acorus Calamus L.; fr. Acore odorant; vl. Welriekende

Acorus of Kalmoes. — Deze wortel is gekend als geneesmiddel.

Kalebas’, Kalebas’peer, v. — Te Oostham en in zuid.

Belg.-Limb. — Eene soort van dikke en lange Peer, in

’t fr. Calebasse genoemd.

Kalebasse, v. — 1° Te Beerst, Gereken, Dixmuide,

Eessen, Lokeren, Mali, Oost-Roosbeke, Poperinghe,

Thourout, Woumen. — ld. als ’t voorg. w.

2° Te Steenockerzeel. — Eene soort van Pompoen,

die omtrent den vorm der Kalebas’peer heeft. — AntwrUnum majm.

Cucurbita Pepo L.; fr. Courge Pépon, Citrouille iroquoise

;

vl. Kalebas.

Kalfsmuilkens, o. mv. — Te Mariakerke (W.-Ylaand.) — Antirrhinum

majus L.; fr. Muflier d grandes fleurs

;

vuig. Gueule-de-lion

;

vl. Groot

Leeuwenmuiltje. — (Fig.) — De bloem is muihormig.
Kalfspoot, v. Te Esschen (grenzen). — Arum maculatum L.; fr. Gouet

tacheté; vuig. Pied-de-veau

;

vl. Gevlekte Kalfsvoet of Aronskelk. —
— (Fig. bl. 175.) — Zoo geheeten naar den vorm der bladeren.

Kalfsvoet, m. — Te Gent. — ld. als ’t voorg. w.

Kalishout, Kalissenhout, o. — Glycyrrhiza glabra L.; fr. Réglisse
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Ziehier de bijzondersteofficinale ;vulg. Réglisse

;

vl. Gemeen Zoethout.

uitspraken welke in België

gehoord worden

:

1° Kalishout.— In zuid.

2° Kalishijt, klishijt,

kalissenhijt. — Te Lich-

taart.

3° Kalissenhöt. — Te

D’Worp.

4° Kalissenhaait.—Te

Neer-IJssche.

5° Kalissehout. — Te

Turnhout.

6° Kalissihaat, kalis-

senhaat. — Te Oostham,

Leuven.

7° Kalissenhout. — Te

Bierbeek, Hoogstraten, 0.-

L.-V.-Thielt.

8° Kalisjenhout .
— Te

Aarschot, Bautersem, Brussel, Leuven, Vertrijck.

9° Kalichenhaait. — Te Lokeren.

10° Kaliissihout. — Te Dixmuide en omstr., Thourout.

11° Klissiehout. — Te Oost-Roosbeke.

12° Kalêssenhaat. — Te Laarne.

13° Kolêsse. — Te Gent en omstr.

Kallebout, m. — Te Exaarde. — Chenopodium album L.: fr. Ansérine

Manche; vl. Witte Ganzevoet. — Een onkruid dat veel in de moesthoven

en in de aardappellanden voorkomt.

Kalmia, m. — Te Drongen en omstr. — Een sieraad-struikgewas, met

schoone roode bloempjes. — Kalmia latifolia L.
;

fr. Kalmia d larges

feuilles.

Kalmoes, m. — Te Exaarde, Laarne, Lokeren, Oost-Roosbeke, Saffelare.

— Z. KaLAMUSWORTEL.

Kalmus, m. — Te Mariakerke. — Z. Kalamuswortel.

Kaloevere, m. — Te Leuven. — Z. Klaver.

— Kalojkes, z. Witte — .

Kalotboom, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Rhus Cotinus L.; fr. Sumac

a, Gansche plant; — &, Mannelijke (boven) en
vrouwelijke bloemen; — c, eene mannelijke bloem
of meeldraad (vergroot).
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des Teinturiers

;

vuig. Fustet, Arbre d perruques; vl. Pruikenboom

;

d.

Perruckenbaum.— De stelen der mannelijke bloemen worden pluimachtig

na den bloei, en hunne vereeniging vormt grijs-

kleurige bollen die op pruiken (kalotten) gelijken.

Kalverblaren, o. mv. — Te Berthem, Kessel-Loo,

Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Park, Sichem, S l-Joris-

Winghe, Wesemal. — Rumex obtusifolius L.; fr.

Rumex d feuüles obtuses; vl. Stompbladige

Zurkel. — De bladeren gelijken, door hunnen

vorm, op eene /caZ/stong.

Kalvermuilen, v. mv. — Te Gits, Ingoyghem,

Waarmaarde. — ld. als Kalfsmuilkens.

Kalvermulen, v. mv. — Te Poperinghe. — ld.

als Kalfsmuilkens.

Kalvertongen, v. mv. — 1° Te Messelbroeck, Peuthy, Vilvoorde. —
ld. als Kalverblaren.

2° Te Opwijck. — Symphytum officinale L.; fr. Consoude officinale

;

vuig. Grande Consoude

;

vl. Gemeene

Smeerwortel. — (Fig.)

Kalvertoten, v. mv. — Te Oost-

Roosbeke. — ld. als Kalfsmuilkens.

— Toot = in ’t oud vl., aangezicht

(fr. figure, face); te Oost-Roosbeke is

dit w. synoniem van muil.

Kalverwortel, v. — 1° Te Hersselt,

Huldenberg, Massemen-Westrem. — ld.

als Kalverblaren.

2° Te Neer-IJssche, Wesemaal. —
Symphytum officinale L.-. fr. Con-

soude officinale

;

vuig. Grande Con-

soude; vl. Gemeene Smeerwortel.

Kam, m. mv. — (l'itspr. K'em). — Het

enkelv. is Kamp. - De vorm Kam is
symphytum o/SMe.

een mv. op zijn duitsch (met den Umlaut) en = kammen (fr. peignes). —
Gebruikt in zuid. Belg.-Limb., om de plant te beduiden die elders Kaardebol

genoemd wordt (z. dat w.). — De stekelige vruchtbollen dienden eertijds

om de wol te kammen of te kaarden. — Z. ook Hanekamp.

—Kam, z. Hane — .

Kamelia, m. — Deze naam wordt gebruikt overal waar dit struikgewas
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gekend is. Overigens, hij is maar eene verb. van den lat. naam : Camellia

(japonica) L. ;
fr. Camellia (da Japon). — Zoo genoemd naar den Pater

Jesuiet Camelli, die deze plant van de Philippijnsche Eilanden naar Europa

zond. Linnens, die ze ontving, doopte ze naar den naam van den zender.

Kameline, v. — Te Wormhoudt en omstr. — Verb. van den fr. naam der

plant: Cameline cultivée

;

lat. Camelina sativa Crantz.; vl. Gekweekt

Aardvlas of Vlasdotter. — Men zaait deze plant om de olie die men uit ’t

zaad trekt.

Kamermeille, v. — Verb. van ’t fr. Camomille. — Te Wormhoudt en

omstr. — ld. als Kamillebloem.

Kameule, v. — (Eu wordt kort uitgesproken.) — Te Wetteren. — Verb.

van Kamille. — ld. als Kamillebloem.

Kamfer, m. — Bijna overal in België. — Uittreksel van den wortel des

Kamferbooms; lat. Camphora officinarum Bauh. (Laurus Camphora L.):

fr. Camphrier officinal.

Kamfort, m. — Verb. van Kamfer. — Te Neer-IJssche. — Z. ’t voorg. w.

«, b, c, enz. Plant en verschillige ileelen der bloem en der vrucht; — ƒ, blad.

12
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Kamielebloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Z. Kamillebloem.

Kamil, v. — 1° Te Aarschot, Grimbergen, Hoogstraten, S^Joris-Winghe,

Tessenderloo. — ld. als Kamillebloem.

2° Te Blaasveld. — ld. als Kameline.

—Kamil, z. Groote-Witte —

.

Kamilbloem, v.— Te Antwerpen, Gulpen, Meersen.— ld. als Kamillebloem.

Kamille, v. — 1° Te Turnhout. — ld. als Kamillebloem.

2° Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kameline.

3° Te Boxtel. —Pyret/irum Parthenium Sm.; fr. Pyrèthre Matricaire.

— Kamille, z. Roomsche —

.

Kamillebloem, v. — Te Brussel, Exaarde, Saffelare. — Matricaria

Chamomilla L.; fr. Matricaire Camomille; vuig. Camomille, vl.

Moederkruid ,
Gemeene Kamille of Kamillebloem. — (Fig. bl. 177.)

Kammekes, o. mv. — Eitspr. Kern— : de verzachte a der Duitschen. —
Te Rethy. — De kinderen noemen alzoo de Varen (fr. Fougères); waar-

schijnlijk omdat het gebladerte bij vele soorten is doorgesneden gelijk de

tanden van eenen kam (fr. peigne).

Kammen, m. mv. — 1° Te Turnhout. — ld. als ’t voorg. w.

2° Te O.-L.-V.-Thielt. —Verscheidene soorten van inlandsche Geranium L.,

bijzonder de G. Robertianum L., G. molle L. en G. dissectum L.; fr.

Geranium Herbe-d-Robert, G. mollet en G. découpé; vl. Stinkende

Ooievaarsbek, Zachte O. en Slippige O. — Zoo genoemd, zegt M. Vits

(Mém. cour. inéd.J, naar de lange, uitstekende stempels, die men verge-

lijkt aan de tanden van eenen kam.

—Kamp, z. Haxe —

.

Kamperfoelie, v. en m. — Te Lokeren, Turnhout. — Verb. van ’t lat.

Caprifotium. — Lonicera Caprifolium L.; fr. Chèvrefeuille desjardins

;

vl. Tuin-Geite(n)blad, Tuin-Kamperfoelie.

Kampernoele(n), v. mv. — Te D’Worp, A
T

eer-IJssche. — Z. ’t volg. w.

Kampernoelie, v. — Te Berthem, Brecht, O.-L.-V.-Thielt, Turnhout,

Vilvoorde. — Men noemt alzoo, in ’t algemeen, de eetbare Paddestoelen,

maar bijzonder Agaricus edulis Buil. en Ag. arvensis Fr., Epier.; fr.

Agaric comestible en Ag. champêtre. — (Fig. bl. 179.)

Kana, z. Caxa.

Kanada, enz., z. Canada.

Kanariezaad, o. — Drij gekweekte grassoorten, wier zaad meest tot

voeder wordt gegeven aan de Kanarievogels. — Ziehier verschillige

uitspraken :

1° Te Asper, Turnhout, Vollezeele : Kanariezaad.
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2° Te Laarne : Kanoïrezoï(d).

3° Te Nieuwerkerke : Konarezaad.

4° In zuid. Belg.-Limb. : Karnaolezwoid.

5° Te Brussel : Kornoorezood

.

A. — In voorgenoemde gemeenten beduidt deze naam den Setaria italica

P. Beauv. ; fr. Sétaire d’Italië; vuig. Millet des oiseaux; vl. Italiaansche

Naaldaar, Italiaansche Vogelgierst.

B.— Te Exaarde, Saffelare. — Panicum miliaceum L.; fr. Panic Millet

;

vl. Gierst.

DoorsnedeKampernoeliën van het geslacht Agaricus.

Kandelaren, bedr. werkvv. — Te Oost-Roosbeke en omstr. — Wordt

soms gebruikt als synoniem van griffelen. — Volgens Kruidw., eenen

boom kandelaren
,

is de takken ervan afkappen, niet tot tegen den stam,

maar eenen voet of twee van daar, zoodat die boom, met zijne afgekorte

takken, eenigszins gelijkt aan eenen armkandelaar (fr. tailler un arbre

en moignons).

Kaneel, enz., z. Kanneel.

Kanieèl, m. — Te Brussel, Oostham, Turnhout. — ld. als Kanneel.

Kankerbloem, v. — 1° Te Oostroot (Holland.) — ld. al Pissebloem. —
2° Te Alveringhem, Bailleul, Berthen, Goes, Mariakerke (W.-Vlaand.),

Meteren, S‘-Jans-Cappel, Vleteren. — Verscheidene soorten van wilde

Maankoppen of Heulbloemen; bijzonder de Papaver Rhoeas L.; fr.

Coquelicot; vl. Kolbloem, en deP. Argemone L.; fr. Pavot Argémone

;

vl. Ruige Kolbloem. — Men zegt aan de kinderen dat deze bloemen den

kanker veroorzaken. — (Fig. bl. 135.)

Kankerblom, v. — Z. ’t voorg. w.

Kannas’, z. Cannas’.

Kanneel. — Te Brecht, Esschen, Gent, Lokeren, Neer-IJssche. — De
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tweede schors van’den Kaneelboom

;

lat. Cinnamomum zeylanicum Nees v.

E.; fr. Cannelier de

Ceylan. — (Fig.) —
Gekend als specerij.

Kanneele. — Te

Bailleul, Berthen,

Meteren, Oost-Roos-

beke,

S

l-Jans-Cappel,

Vleteren: — ld. als

Kanneel.

Kannêl, m. — In

zuid. Belg.-Limb. —
ld. als Kanneel.

Kannèle. — Te

Dixmuide en omstr.

— Id. als Kanneel.

— Kannekens, z.

Papen —

.

KannerOUpeil V
Cinnamomum zeylanicum.

_ a, Doorgesnedene bloem ;
— b, vrucht.

mv. — Te Asper en

omstr. — Rapen die nagenoeg den vorm eener kan hebben.

Kanofïienagels, m. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Giroffelnagel.

Kanonbal, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eckinops ruthenicas Bess.

;

fr. Echinops of Roulette de Rhodez; vl. Egeldistel van Rliodez. — De

vereenigde bloemen vormen eenen grooten bal.

Kanstanjeleerboom, m. — Te Betecom, Herent, Huldenberg. — ld. als

WiLDE-KASTANJEBOOM

.

Kantjoen, o. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Hondsdille.

Kantzurkel, m. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — Rumex Acetosa

L.; fr. Rumex Oseille

;

vl. Veld- of Wilde-Zurkel. — Wordt bijzonder

gezegd van de gekweekte var. die in de moeshoven, aan de kanten

geplant wordt.

— Kapeelen, z. Tros — .

Kaperkel. — Te Exaarde, Saffelare. — Aangaande dezen naam, lezen wij

in de Bijdrage Utile sit : « Wilde Perzikboom, dien men uit zaad wint

en ongegriffeld als waaiboom laat groeien. — Perkel, komt van Perzik,

bij verminking : Perzikel , Perkel. — Ka vindt wellicht zijnen oorsprong

in kwa = kwaad (fr. mauvais), zooals doorgaans de wilde vruchten

zijn, of in ka = koud (fr. froid), bij tegenstelling aan den Perzikboom
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die in de warmte of onder schutsel gekweekt wordt. » — Amygdalus

Persica L. var. vulgaris

;

fr. Pécher commun, (cultivé) en plein vent.

—Kap, — Kappen, z. Begijnen —
,
Kempische — , Paters —

.

—Kapkens, z. Capuciene(n) —

.

Kappelleke(n)s, o, mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Kampernoelie.

— Van ’t oud fr. capel, chapel (= chapeau; vl. hoed). — Les champignons

a chapeau.

—Kappen, z. — Kap.

Kappers, m. mv. — Te Tongeren. — ld. als Capuciene(n). — Waar-

schijnlijk eene verb. van Capucienen. — Misschien ook zoo genoemd naar

der vorm der bloem : kapper, in die streek, bet. beker (fr. verre, gobelet).

— Misschien ook in den zin van onechte of valsche kappers (fr. fausses

cdpres), zoo als de Kapucijkers soms genoemd worden.

—Kapruin, z. Boeren —

.

Kapuciene(n), enz., z. Capuciene(n), enz.

Kardoenen, m. mv. — Te Gent. — Cynara Cardunculus L.; fr. Arti-

chaut Cardon; vuig. Cardon; vl. Wilde Artisjok. — Verb. van ’t fr.

Cardon, dat zelf van ’t lat. Carduus (fr. Chardon; vl. Distel) afkomt. —
De plant heeft stekelige bladeren, als de Distel.

Karn, m., z. Kern.

Karnalez(w)oid, z. Kanariezaad.

Karnalevogelz(w)oid, z. Kanariezaad.

Karnoekeleshaat, o. — Verb. van — hout. — Te Gheel en omstr. —
ld. als Kornoel-

JEBOOM.

Karntchès, o.

mv. — Verklw.

van kam, kern;

fY.pépin,noyau

.

— Te Lokeren en

omstr.

Karote(n), v.

mv.— 1° In zuid.

Belg.-Limb., als-

ook te Gulpen,

Meersen. — ld.

als Beet.— 2° Te

Bailleul, Beerst, Berthen, Clercken, Dixmuide, Meteren, S‘-Jans-Cappel,

Uitkerke, Vlamertinghe, Vleteren, Woumen, Zarren. — Daucus Carota L.;

fr. Carotte commune

;

vl. Gewone Wortel. — (Fig.)

Daucus Carota. Bloeiwijze.
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—Karote(n), z. Soeker —

.

—Kars, z. Vlees(ch) — ,
Zwarte —

.

Karseien, v. mv. — Te Ingoyghem, Waarmaarde. — Bellis perennis L.

;

fr. Pdquerette vivace ; vuig. Petite Margnerite ,
Pdque-

rette; vl. Madeliefken. — (Fig.)

Karvel, m. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sf-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Kervel.

Kasekeskruid, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Ivaas-

rrood en Kaaskenskruid.

Kaskens, o. mv. — Verkorting van Kasseikens, dat elders

gezegd wordt. — Te Meldert. — ld. als Karseien.

Kass, m. — Verb. van Kers. — Te Berg, Bloir, Eist,

Freeren, Genoels-Elderen, Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — ld. als Hofkers.

—Kass, z. Water — ,
Wilde —

.

Kassaaien, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Karseien.

Kassaatjes, o. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als Karseien.

Kassabloemekes, o. mv. — Te D’Worp en omstr. — ld. als Karseien.

Kasseien, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Karseien.

—Kasseiken, z. Groot —

.

Kasseike(n)s, o. mv. — Te Auderghem, Droogenbosch, D’Worp, Hoog-

straten, Saventhem, Vilvoorde, Vollezeele. — Bellis perennis L.; fr.

Pdquerette vivace ; vuig. Petite Marguerite, Pdquerette; vl. Made-

liefken. — (Fig.) — Z. ook Karseien.

Kassoude, z. Cassoude.

Kassouden, v. mv. — Te Alveringhem en omstr. — ld. als Kasseikens,

maar wordt alleenlijk gezegd om de gekweekte var. met dubbele bloemen

aan te duiden.

Kassoutjes, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Kasseike(n)s.

Kassouwen, v. mv. — Te Coolscamp, De Pinte. — ld. als Kasseike(n)s.

—Kassouwen, z. Gers —

.

Kassouwke(n)s, o. mv. — Te Alveringhem, Oost-Roosbeke. — ld. als

Kasseike(n)s.

Kastajeboom, m. — Te Poperinghe en omstr. — Aesculus Hippocas-

tanum L.; fr. Marronnier d’Inde commun; vl. Wilde Paardekastanje.

—Kastajeboom, z. Temme —

.

Kastanieboom, m. — Te Herzeele, Wilder, Wormhoudt. — ld. als

Kastajeboom.

—Kastanieboom, z. Tamme —
,
Temme —

,
Wilde —

.

Blad van
Bellis.
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Kastanjeboom, m. — Te Antwerpen, Moll, Oost-Roosbeke. — Castanea

vesca Gartn.; fr. Chdtaignier comestiblc, Ch. ciilüvé; vl. Kastanieböom.

— (Fig.)

d

Castanea vesca.

<i, Bloeiende tak; — b, mannelijke bloem; — c, gansche vrucht; — d, vrouwelijke
bloem; — e, rijpe vrucht (zonder schaaltje); — ƒ, doorgesneden eierstok

—Kastanjeboom, z. Temme —
, Wilde — .

Kastanjeleer, m. — Te Brecht, Nederbrakel. — ld. als Kastanjeboom.

—Kastanjeleer, z. Wilde —
, Wulle —

.

Kastanjieboom, m. — Te Herzeele, Wilder, Wormhoudt. — ld. als

Kastajeboom.

Kastannenboom, m. — Te Lichtaart. — ld. als Kastanjeboom.

—Kastannenboom, z. Wilde —

.
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Kastannie, v. — Te Rethy en omstr. — De vrucht van den Kastanjeboom.

Z. dit w.

Kastaundeleer, m. — Te Wetteren. — ld. als Kastanjeboom.

Kastaundeleere, m. — Te Laarne. — ld. als Kastanjeboom.

Kastaunjeleer, m. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Kastanjeboom.

Kasteelbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Zinnia elegans Jacq.;

fr. Zinnia élégant. — Zoo genoemd, omdat die bloem meer in de kasteel-

en lusthoven dan in de boerenhoven aangetroffen wordt.

Kasteelbloemke(n)s, o. mv. — Te Vilvoorde. — Linaria Cymbalaria

Mill.; fr. Linaire Cymbalaire ; vl. Muur-Vlaskruid. — Zoo geheeten,

omdat deze plant veel op de oude kasteelmuren gevonden wordt.

Kasteelpleinbloemekens, o. mv. — Te Antwerpen. — Deze bloempjes

groeien veel op de plaats die den naam van kasteelplein draagt. — Bellis

perennis L.; fr. Pdquerette vivace ; vuig. Petite Marguerite, Pdque-

rette; vl. Madeliefken. — (Fig. bl. 182.)

Kastoendelirre, m. — Te Asper en omstr. — Verb. van Kastanjeleer. —
ld. als Kastanjeboom.

Kastoïndenboom, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Kastanjeboom.

—Kastoineboom, z. Wulle —

.

Kastoineboom, m. — Te D’Worp. — ld. als Kastanjeboom.

Kastoïneleer, m. — ld. als ’t voorg. w.

Kastanje, z. Eet —

.

Kastanjeboom, m. — Te Brussel, Leuven, Neer-IJssche. — ld. als

Kastanjeboom.

—Kastanjeboom, z. Welle—, Wilde —

.

Kastonjenboom, m. — Te Aalst. — ld. als Kastanjeboom.

—Kastonjenboom, z. Wilje— .

Kastonjnëlëboom, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Men zegt ook Kristonjne-

leboom.—sEsculus Hippocastanum L.; fr. Marronnier d’Inde commun;

vl. Wilde Paardekastanje.

Kastonneleere, m. — Te Lokeren. — ld. als Kastanjeboom.

Katalpa, z. Catalpa.

Kathelijne- Balsem, m. — Te Sl
-Joris-Winghe. — ld. als Balsem.

Katjes, o. mv. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke. — Fr. Chaton;

eene bloeiwijze zooals men bij Wilgen, Populieren, enz. tegenkomt. — (Fig.

bl. 185.)

Katoenboom, m. — 1° Te Bierbeek, Neer-IJssche, Vlamertinghe, enz. —
In zuid. Belg.-Limb. is de uitspr. : Katauwnboum. — De boom die het

katoen oplevert. — Gossypium arboreum L.; fr. Cotonnier en arbre. —
(Fig. bl. 185.)
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2° Te Exaarde, Saffelare, wordt dezelfde naam ook gegeven aan den

Rhus typhina L.; fr. Siimac amaranten vuig. S. de Virginie : de

bloemen en de jonge takken zijn met een wollig of katoemchüg dons

overdekt.

Katoenwinkel, m. — Te

Exaarde, Saffelare. — Mal-

colmin maritima R. Br. ; fr.

Malcolmie maritime ;
vuig.

Julienne of Giroflée de Ma-

hon ; vl. Strandviool. — Men

vindt bij de bloemen dezer

Katjes. Gossypiwn arboreum.

plant eene groote verscheidenheid van kleuren : van daar aan eenen tuin kei

van gedrukt katoen vergeleken.

Katrienewiel, z. Cathrienewiel.

Kattekees, m. — Te Tongeren. — ld. als Heksekees.

Kattekeeskenskruid, o. — Te Neerpelt. — Verschillige soorten van Mal-

va

;

bijzonder de M. rotundifolia L. en M. sylvestris L. ; fr. Mauve d

feuilles rondes en M. sauvage

;

vl. Rondbladige en Groote Maluwe. —
(Fig. bl. 172.) — Z. ook Kaaske(n)skruid, enz.

Kattekop, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Appel, dik als

een kattekop (fr. Rambour d’automne).

Kattekoppen, m. mv. — Te Wommersom. — Verbascum Thapsus L. en

V. thapsiforme Schrad.; fr. Mol'ene Bouillon-blanc en M. Faux-Bouü-

lon-blanc; vl. Wolbladige Toorts en Grootbloemige T.

Kattekousen, v. m. — Te Cortenbosch. — Primula elatior Jacq.; fr»

Primevère élevée; vl. Hoogstengelige Sleutelbloem.— (Fig. bl. 186.)— De

bloemen dezer plant zijn zoo zacht en ffuweelachtig, zegt men, dat ze als

kousen zouden kunnen dienen voor de katten .
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(vergroot).

Kattekruid, o. — 1° Te Blaasveld. — ld. als Kattesteert.

2° Te Attenrode, Bau-

tersem, Betecom, Hau-

waart, Herent, Leuven,

Molenbeek - Wersbeek

,

Wesemaal. — ld. als

Kattepunt.

3° Te Aarschot, Ant-

werpen, Boisschot. —
Mentha velutina Lej.:

fr. Menthe veloutée;

vl. Fluweelachtige

Munt.

Katte(n)pint, m. —
Te Hersselt, Wolfsdonck. — ld. als Kattepunt.

Kattepoent, m. — ld. als ’t volg. w.

Kattepunt, m.— TeMall, Sluizen.— Ballota foetidahmk. (=B . nigra L.);

fr. Ballote fétide

;

vl. Zwarte Stinknetel. — De geur dezer plant is niet

zonder uitwerksel op het nervensysteem der katten
,
hoedanigheid die zij

met eenige andere planten bezit.

Kattestank, m. — Te Vilvoorde. — Salpiglossis sinuata R. en P.: fr.

Salpiglossis d feuüles sinueuses. — De plant verspreidt eenen onaange-

namen geur.

Kattestat, m. — Verb. van Kattesteert. — Te Freeren, Genoels-Flderen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — Z. Kattesteert 1°).

Kattesteert, m. — Men ge-

bruikt bijna uitsluitelijk ’t enkelv.

— 1° Te Aalst, Aarschot, Alve-

ringhem, Bailleul, Bambecque,

Bautersem, Berthen, Coolscamp,

Dixmuide, Esquelbecq, Esschen,

Gent en omstr. , Hauwaart,

Herzeele, Hoogstraten, Hulden-

Terg
, Ledringhem ,

Lokeren

,

Meteren, O.-L.-V.-Thielt, Peer,

Poperinghe, Reeth, Sint-Jans-

Tappel, S l-Joris-Winghe, Thielt,

Vlamertinghe, Vleteren, Vertrijck,
a » E

t̂-^J^
an

Wilder, Wormhoudt. — Ver-

6, Zaaddragend schildje

(vergroot]; — c, een
zaadje of kiemkorreltje

(spoor) metzijne dspring-

draadjes (elaterial (ver-

groot).
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schillige soorten van Paardesteerten, bijzonder de Equisetum arvense

L.; E. palustre L.; fr. Prêle des champs , P. des marais; vuig. Queue-

de-cheval; vl. Akker-Paardesteert ; Moeras-P. — Deze planten zijn lang

en dun gelijk een kattesteert. Van daar ook de fr. volksn. Chaqueue

(= queue de chat), die in zekere streken gehoord wordt.

2° Te Turnhout en omstr. noemt men ook Kattesteert, de katjes (fr.

chatons) van den Notenboom, enz. — (Fig. bl. 185.)

— Kattesteert, z. Meersch —

.

Kattesteerten, m. mv. — Het mv. is bijna alleen in gebruik, in den zin

die volgt. — 1° Te Gheel en omstr.

(uitspr. KattestjètenJ, beduidt dit w.

zoo wel de Orobanche minor Smith;

fr. Orobanche mineure; vl. Kleine

Bremraap (Fig.) als verscheidene soor-

ten van Equisetum : z. hierboven

Kattesteert.

2° Te Exaarde, Hever, Lokeren, Nieu-

werkerke, O.-L.-V.-Waver, Oost-Roos-

beke, Rethy, Saffelare, Sl-Laurens,

Wilryck. — Amaranthus caudatus L.;

fr. Amaranthe d queue; vuig. Queue-

de-renard; vl. Vossesteert.

Kattestêt, m. — Te Bierbeek, D’Worp,

Neer-IJssche. — ld. als Kattesteert. —
Stêt = verb. van steert.

Kattestjèten, m. mv.— Te Brussel en

omstr., Gheel, Leuven.— ld. als Kattes-

teert. —Stjèten= verb. van steerten.

Kauwrebloem, z. Korenbloem.

—Kazëkes, z. Schijt —

.

Kazelare, m. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Wercken, Zarren.

— Id. als Kersenboom
,
in ’t algemeen.

Kazeleere, m. — Te Laarne, Lokeren. — ld. als ’t voorg. w.

Kazemakken, m. — Te Perck. — Verb. van den lat. naam Tacamahaca.
— Een soort van Populier : Populus Tacamahaca Mill. (P. balsami-

fera L.); fr. Peuplier Baumier; vl. Balsem-Populier .

—Kazen, z. Spaansche — , Vleesch —
, Vlès — , Wilde —, Zwarte —

,

Zworte —

.

— Keers, z. Gele — , Maagde — ,
Paasch —

.

2, 3. — Orobanche, levende, als woeker-
plant, op den Kemp.
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Keersbloem, v. — Te Vollezeele. — Pyrethrum Leucanthemum Coss.

en Germ.; fr. Pyrèthre Leucanthème; vuig. Grande Marguerite; vl.

Wilde Ganzebloem. — De bloemstengels schieten rechtop, gelijk heersen „

zegt men.

Keerseik, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Quercus peduncalata Ehrh.

var. fastigiata; fr. Chêne pédonculé, var. fastigiée; ook Chêne pyra-

midal geheeten. — Deze eik groeit recht gelijk eene heers.

Keersolm, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Ulmus campestris L.: var.

fastigiata; fr. Orme cliampêtre, var. fastigiée; ook O. pyramidal

genoemd. — Groeit recht als eene heers.

Keerspopelier, of — populier, m. — Te Brecht, De Pinte, Exaarde,

Nederbrakel, Saffelare, Vollezeele. — ld. als Italiaander. — Groeit recht

als eene heers.

Keersen, v. mv. — Te O.-h.-V.-Thielt. — ld. als Kattekoppen. — De

stengels schieten rechtop als heersen.

Keervel, m. — Te Oostham. — ld. als Kervel.

Keerzeboom, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Kersenboom , in ’t alge-

meen: fr. Cerisier; lat. Cerasus Juss.

—Keerzeboom, z. Wilde —

.

— Keerzen, z. Zwarte —

.

— Kees, z. Hekse —
,
Katte —

.

Keeske(n)skruid, o. — In zuid. Belg.-Limb. is de uitspr. Késheshraut.

— Wordt ook nog gebruikt te Varschot, Gheel, Ingoyghem, Leest, Londer-

zeel, Merchtem, Messelbroeck, Killaar, Sichem, St-Joris-Winghe, Tessen-

derloo, Veerle, Vilvoorde, Wolverthem. — ld. als Kattekeeskenskruid. —
De vruchtjes hebben den vorm van kleine hazen of heeshe(n)s.

Keesstroo, o. — Te Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Sl-Joris-Winghe. —
Calamagrostis epigeios Roth.; fr. Calamagrostide terrestre; vl. Gemeen

Rietgras; ook Duinriet. — De halmen dezer grassoort, zegt M. Vits

(Mem. cour. inéd.J, zijn stijf als stroo en worden, ten tijde der rijpheid,

witachtig gelijk hees.

Keeste, v. — Te Dixmuide en omstr. wordt dit w. gebezigd als synoniem

van hem, fr. pépin (de pomme, etc.). — Elders wordt het gebruikt in

verschillige andere zinnen, zoo als wij lezen in Kruidw., b. v. :
1° in den

zin van hiem, fr. germe, embryon

:

de keeste van een graan- of zaadkorrel;

— 2° in den zin van uitspruitsel, priemvormig scheutje dat uit den stam

van eenige gewassen groeit, fr. poussejet

:

z. Hoppekeeste(n); — 3° in den

zin van hraahsteen van pruimen, perziken, enz., fr. noyau; — 4° in den

zin van pit van noten, fr. chair d’une noix. — Keesteblad= fr. cotylédon.
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Keesteblad, o. — Z. ’t voorg. w.

Keesten, werkw. — Veel gebruikt in Vlaanderen. — Als bedr. vverkw.,

bet. het de keesten of kiemen afplukken, fr. arracher les jets, les

pousses.— Als onz. werkw. bet. het kiemen, schieten, h\germer,pousser ;

b. v. de Aardappels keesten in den kelder (Kruidw.).

—Keesten, z. Hoppe — ,
Mei —

.

Keiën, m. mv. — Verb. van Kernen. — Te Oostham. -- Gebruikt in den

zin van kern, pit; fr. noyau, pépin.

Keike(n)s, o. mv. — Te Aarschot, Bautersem, Bierbeek, Gheel, Herent,

Hever, Molenbeek-Wersbeek, Neer-IJssche, Vertrijck, Werchter. — Dian-

thus barbatus L.; fr. (Eillet barbu; vuig. CE. des poètes, Bouquet

parfait, Bouquet-tout-fait (in België); vl. Baardanjelier . — Dodoens, in

zijn Herbarius oft Cruydt-boek, van het jaar 1618
, zegt aangaande dezen

naam, « dat men, in onze Nederlandtsche of Brabantsche taele, de bundel-

kens of tuylkens van bloemen eygentlyck Keyekens plach te noemen. »

(Aangehaald door M. Vits, Mém. cour. inéd., aan ’t w. Keikens.)

Kein, m. — Verb. van Kern. — Te Brecht en omstr. — Wordt gebruikt

in den zin van kern, pit; fr. noyau, pépin.

Keirseboom, m. — Te Wormhoudt en omstr. — Verb. van Kersenboom;

fr. Cerisier, in ’t algemeen.

—Keisse, z. — Keers.

Keizeboom, m. — Verb. van Kersenboom; fr. Cerisier. — Te Bailleul,

Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren.

— Keizen, z. Zworte —

.

Keizersche-Kroonen, v. mv.— Te Asperen omstr.— ld. als Keizerskroon.

Keizerskroon, v. — Te Esschen, Exaarde, Gent, Molenbeek-Wersbeek,

Saffelare, Wetteren, Wormhoudt. — Fritillaria imperialis L.; fr. Fritil-

laire impériale; vuig. Couronne impériale. — De bloemen zijn kroon -

vormig rond den bloemstengel geschikt.

Kelderroos, v. — Verb. van Gelder-Roos. — Z. dat w. — Te Exaarde,

Saffelare.

Kelken, m. mv. — Algemeene naam, om de bloemen van verscheidene

soorten van Winden aan te duiden. Deze bloemen hebben min of meer den

vorm van eenen kelk of beker. — Te Lokeren en omstr.

Kelver, m. — Verb. van Kervel. — Z. dat w. — Te Bierbeek, Brussel,

D’Worp, Leuven, Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Tongeren.

Kemmekes, z. Kammekes.

Kemp, m. — Deze naam kan waarlijk als algemeen aangezien worden,

voor Belgenland en Fransch-Vlaanderen. De plaatsen waar hij in gebruik is
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zijn te talrijk om hier opgenoemd te worden. — Cannabis sativa L.:

fr. Chanvre cultivé; vl. Gekweekte Kennip, Kemp, Hennep of Hennip.

— (Fig. bl. 187.)

—Kemp, z. Wilde —

.

Kempaan, m. — Verb. van Kemp-haan (fr. Chanvre male). — Te

Exaarde, Saffelare. — De Kemp, zoo men weet, is eene tweehuizige plant

(fr. plante dioique) : de mannelijke en vrouwelijke bloemen komen op

afzonderlijke planten. — De vrouwelijke plant wordt hier, door gissing,

Kemp(h)aan genoemd en de mannelijke Kemp(h)in (voor Kemphen : fr.

Chanvre femelle). — (Fig. bl. 187.) — In de Kruidkunde heeft, te recht,

het tegenovergestelde plaats.

Kemphaan, m. — Te Aalst en omstr. — Z. ’t voorg. w.; nochtans valt op

te merken dan men hier aan de woorden hunnen echten zin behoudt, gelijk

in de Kruidkunde. — De uitspr. is — hoon.

Kemphin, v. — Verb. van Kemp-hen. — Te Aalst en omstr.— Z. de twee

voorg.ww.— Zelfde uitleg.— Vrouwelijke plant van denKemp ofHennep.

Kemphoon, m. — Z. Kemphaan.

Kempin, v. — Te Oostham en omstr.— De vrouwelijke Kemp- of Hennep-

plant. —De mannelijke wordt er Kempuit genoemd. —De eerste is de zaad-

dragende plant en wordt zoo genoemd, omdat er kemp (of kempzaad) in is;

de andere wordt kempi/rt geheeten omdat zij geen zaad draagt, omdat er

de kemp of kempzaad) uit is. — Z. ook Kempaan, voor verderen uitleg.

Kempinne, v. — Te Aalst en omstr. — Dezelfde

zin als Kempin, te Oostham.

Kempische-Kappen, v. mv.— 1° Te Gent en omstr.

— Aconitum Napellus L. : fr. Aeonit Napel; vl.

Blad van Sagitiaria. Afgezonderde bloem,
natuurlijke grootte)

Aconitum Xapellus.
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Echte Monnikskap. — (Fig. bl. 190.) — De bloemen hebben eenige

gelijkenis met de kappen der Kempische vrouwen.

2° Te Messelbroeck. — Sagittaria sagittifolia L.; fr. Sagittaire Flèche-

d'eau

;

vl. Pijlkruid. — (Fig. bl. 190.) — De geoorde bladeren dezer plant

gelijken zeer wel op de vooruitstekende vleugels van de kappen der

Kempische vrouwen.

Kempuit, m. — Te Oostham en omstr. — Z. Kempin.

Kennep, m. — Yerb. van Kennip. — Te Peer. — ld. als Kemp.

Kenoesels, v. mv. — Te Neervelp. — Beduidt zoowel den struik als de

vrucht van Ribes Uva-crispa L.; fr. Groseillier épineux

;

vl. Stekel-

bessestruik.

Keps, m. — Te Exaarde en te Saffelare wordt deze naam aan twee gansch

verschillige planten gegeven :

1° Aan den Populus Tremula L.; fr. Peuplier Tremble; vl. Ratel-

Populier of Espenboom. — Keps is waarschijnlijk eene verb., met letter-

verplaatsing, van ’t w. Esp (= fr. Tremble) en bijvoeging van K. — Zoo

hoort men dikwijls, bij ’t volk, heps voor hesp; weps voor wesp, enz.

2° Aan den Cineraria lobata L’Hérit.; fr. Cinéraire d feuilles lobées;

vl. Aschkruid met gelobde bladeren. — De bladeren hebben eenige

gelijkenis met die van den Keps.

—Keps, z. Koe—.

Kepsken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Z. Keps 2°). — De Cineraria

lobata L’Hérit. wordt soms alzoo geheeten (met ’t verklw.), aangezien de

kleine gestalte der plant.

Kerel, m.; Kerelken, o. — Te D’Worp. — Verb. van Kern en Kernken.
— Men noemt alzoo de kern (fr. amande) van zekere vruchten, als pruimen»

perziken, enz. — Z. ook Steen.

Kerfkeskraud, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Duizendblad. — De

bladeren zijn zeer doorgesneden of gekorven.

Kerkbloem, v. — Te Tongeren. — ld. als Felier. — Wordt op de oude

kerk- en kerhofsmuren gevonden.

Kerkesleutels, m. mv. — Te Meersen. — ld. als Bakbloem.

Kerksleuterke(n)s, o. mv. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Ketzingen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — Primula Auricula L.; fr. Primevère

Auricule

;

vuig. Auricule of Oreille d’ows. — Z. ook Arikel.

— Kerksleuterke(n)s, z. Wilde — .

Kermil, v. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,

Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Kamil-

lebloem.

Kermisbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Saponaria of/icinaiis L.
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Fr. Saponaire officinale; vl. Genees-Zeepkruid. — (Fig.) — Zoo genoemd,

zegt men, om de vrolijke (kermisachtige) kleur der bloemen.

Kermisblomme, v. — Te Rethy. — Alge-

meene naam van verschillige soorten van

Phlox; vl. Vlambloem. — (Fig.) — Waar-

schijnlik zoo genoemd, omdat deze planten

bloeien omtrent de kermis dezer gemeente..

— Kermisblomme, z. Witte —

.

Kermisgasten, m. mv— l°TeMesselbroeck.

— Bidens tripartita L.: fr. Bident tripartit;

vl. Drijdeelige Tandzaad. — Fig. — M. Vits

(Mém. cour. in.) zegt, aangaande dezen naam

:

« Het zaad dezer plant is rijp op het einde van

September, op welk tijdstip de kermis van

Messelbroeek gevierd wordt. Dit rijpe zaad

haakt met zijne drij tandjes aan de kleederen

der kermisgasten

,

zoodat deze dikwijls, heel

liefelijk behangen, in de danszaal komen! »

2° Te Oostham, Rethy. — Algemeene naam

voor ’t geslacht Lappa Tournef.: fr. Bardane;

vl. Klis, Kies. — De kinderen, zegt men ons,

hechten de bolvormige en klevende vruchten

dezer planten op hunne kleederen, bij wijze

van knoppen, en dan zeggen zij dat zij naar

de kermis gaan.

Kermiskersen, v. mv. — Te Eersel. — De vruchten van Crataegus

oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.; fr. Aubépine épineuse en Au. a

un style; vl. Hagedoorn, Doornlaar, enz.

Kern, m. — In zuid. Belg.-Limb. (uitspr. kian), te Gent en omstr.,

Laarne, Lokeren (in deze laatste plaats, uitspr. karn). — Wordt gebruikt,

zoowel om den kraaksteen (fr. noyau) van zekere vruchten, als den waren

kern (fr. amande) te beduiden.

Kernei, m. — Te Oost-Roosbeke. — Het zaad van Appelen, Peren, enz.

(fr. pépin).

Kernoeliën, v. mv. — Te Oostham. — De vruchten van den Kornoelje-

boom. Z. dat w.

Kernoeselen, v. mv. — Te O.-L.-Y.-Thielt. — ld. als Kexoesels.

Kernollenboom, m. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Korxoeueboom.

Kernulehaag, v. — Te Tongeren. — Haag gevormd bij middel van Kor-

noeljestruiken. Z. Korxoeueboom.
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Kers, m. — Te Boisschot, Esschen, Vosselaar. — Lepidium sativum L.;

fr. Passerage ciiüivé

;

vuig. Cresson alénois; vl. Gekweekte Kers ,

Boterhamkruid.

—Kers, m. — Z. Hof — , Ster — , Water —

.

— Kers, v. — Z. Dolle —

.

— Kersen, v. mv. — Z. Duivels — , Kermis —
, Knap — , S1-Jans —

,

Spaans(ch)e — , Steen — , Verkens —, Vleesch —

.

Kersekes, o. mv. — Te Leuven. — De vruchten van den Cerasus avium

Mönch.; fr. Cerisier des oiseaux; vl. Vogel-Kersenboom.

—Kersekes, z. Klein —

.

Kerseleer, m. — Te Aalst en omstr. — Cerasus Juss., in ’t algem.:

fr. Cerisier

;

vl. Kersenboom.

Kerskenskruid, o.—TeHersselt, Houtvenne.

— Id. als Kaasbrood.

Kersouw, v. — Te Exaarde, Saffelare. —
ld. als Kasseike(n)s.—Wordt bijzonder gezegd,

sprekende van de gekweekte var. met dubbele

bloemen.

Kerstlelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. —
Helleborus niger L.: fr. Hellèbore d’hiver; Blad van Heiiebwus.

vuig. Rosé de Noël

;

vl. Winter-Nieskruid—(Fig.)—Bloeit rond Kerstmis.

Kerstmisbloem, v. — Te Vilvoorde. — ld. als ’t voorg. w.

Kervel, m. — Te Antwerpen, Beerst, Brecht, Brugge, Dixmuide, Eessen,

Esquelbecq, Esschen, Gent, Ledringhem, Lichtaart, Lokeren, Moll, Neder-

brakel, Xieuwerkerke, Oost-Roosbeke, Reeth, Schilde, Turnhout, Vlamer-

tinghe, Wercken, Wetteren, Wilder, Wormhoudt, Zarren. — Anthriscus

Cerefolium Hoffm.: fr. Anthrisque Cerfeuil; vuig. Cerfeuil; vl.

Tuinkervel.

—Kervel, z. Dolle — , Duive — ,
Dulle — , Honds — , Klein-Venijnde —

,

Vergiftige —
,
Wilde —

.

Kervele, m. — Te Sottegem. — ld. als Kervel.

— Kerven, z. Honds —

.

Kerzelaar, m. — Te Brugge en omstr., Thourout. — ld. als Kerseleer.

— Kerzen, z. Schijt—

.

Kêseboom, m. — Te Poperinghe. — ld. als Kerseleer.

Kês’-Popelier, m. — Verb. van Keers-Populier. — Te Laarne, Lokeren,

Wetteren. — ld. als Italiaander.

Kes’, m. — Verb. van Kers , m. — Te Baarle, Brussel, Drongen, Lan-

degem. — ld. als Kers, m.

3
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— Kes’, z. Water —

.

Kèsse, v. mv. — Te Gheel. — De vrucht van den Kersenboom, fr. Cerise.

— Verb. van Kersen.

Kèsse, m. — Verb. van Kers. — Te Gent en omstr. — Nasturtium

fontanum Aschs. (= N. officinale R. Br.); fr. Cresson de fontaine;

vl. Gemeene Waterkers.

— Kessen, z. Schijt —
,
Vleesch —

.

Kètches, z. Kètjes.

Ketenplant, v. — Te Lisp, Perck, Saventhem. — Taraxacum offici-

nale Web. (== T. Dens-leonis Desf.); fr. Pissenlit offcinal; vl. Gemeene

Paarde— of Pissebloem.

— (Fig.) — De kinderen

maken ketens of kettingen

van de bloemstelen.

Kettingplant, v. — Te

Machelen. — ld. als ’t

voorg. w.

Kètjes, o. mv. — Uitspr.

Kètches. — Verb. van

Katjes. Taraxacum officinale.

a, b, enz. Versehillige deelen van bloem en vrucht.

Katjes. — (Fig.) — In zuid. Belg.-Limb. — Fr. Chatons; vl. Bloemkatjes.

Keu(h)eulen, z. Koolen.

Keul, v. — Te Diest, Gheel, Hoogstraten, Huldenberg, Lokeren, Mechelen,

Schilde, Tessenderloo. — ld. als Boonkruid.

— Keul, v., z. Hof —

.

—Keul, m., z. — Kool.

Keulk, m. — Verb. van Keurk. — Z. dat w. — Te Esschen.
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Keulver, m. — Verb. van Kervel. — In zuid. Belg.-Limb. — Z. Kervel.

—Keulver, z. Wille —

.

Keurfraap, v. — De klank eu wordt kort uitgesproken. — Te Hauwaart,

Oplinter. — Bryonia dioïca Jacq.; fr. Bryone dioïque

;

vl. Tweehuizige

Bryonia dioïca.

Heggerank.— (Fig.)— « De wortel dezer plant is wit, gelijk eene raap, zegt

M. Vits (Mém. cour. inéd.). De Duitschers noemen ze Rundskürbs,

Zaunrube, enz. Zij geven den naam van Kürbisz aan de Pompoen of

Kauwoerde (fr. Courge). Oudtijds, zegt Weiland, noemde men ze in Holland

Korvits. Nu, het kruid der Keurfraap of Keurpraap heeft veel gelijkheid

met dat der Pompoen. Keurfiraap) stamt zeer waarschijnlijk af van het

oude Korvits , terwijl Keurpivaap) van het duitsche Kürbisz afkomstig is.

— Korvits en Kürbisz hadden ook wel denzelfde oorsprong; doch deze

is mij onbekend. Uit dezelfde bron komen ook nog wel het duitsche

Körper, het lat. corpus en het fr. corps. »

Keurk, m. — Verb. van Kurk. — Te Brecht, Brussel, Esschen, Oostham,

Turnhout. — Fr. liége.

Keurkraap, v. — Te Diest en omstr. — Verb. van Keurfraap of Kewp-
raap. — Z. Keurfraap.
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Keurpraap, v. — Te Cortenbosch, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt. — ld.

als Keurfraap.

Keutelkèzeke(n)s, o, mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kersekes.

—Keutels, z. Muize —

.

Kèzelaar, m. — Te Brugge en omstr., Thourout. — ld. als Kerseleer.

Kèzeleer, m. — Te Brussel, D’Worp, Nederbrakel, Neer-IJssche, Wetteren.

— Id. als Kerseleer.

—Kèzekes, z. Keutel —

.

Kèzelare, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kerseleer.

Kèzen, v. mv. — Te Gent en omstr., Oost-Roosbeke. — Cerasus avium

Mönch., var. Juliana DC.; fr. Guignier; vl. Spaansche Kersenboom.

—Kèzen, z. Labensche —
,
Schijt—

, Spaansche— ,
Verkes—

,
Vleesch —

,

Wijn —
,
Witte — , Zwarte —

.

Kèzenboom, m. — Te Lichtaart. — ld. als Kerzeleer.

Kèzesnot, m. — Verb. van Kersensnot

.

— Te Neer-IJssche. — Beduidt

het verdikt slijmachtig sap, dat soms uit den stam van den Kersenboom vloeit.

Kialing, m. — (Uitspr. Kialeeng.) — In zuid. Belg.-Limb. — Dezelfde

bet. als tweeling (waarvan het misschien maar eene verb. is). Wordt

gezegd van twee samengewassene vruchten, als Pruimen, Appelen, enz.

(fr. fruits soudés ; cas de syncarpie).

Keersjes of Keerskens, (fr. petits cierges). — Te Rethy noemt men

alzoo de inlandsche soorten van Geranium L.. bijzonder G. molle L.;
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fr. Geranium Mollet; vl. Zachte Ooievaarsbek, en G. Robertianum L.;

ïv.G. Herbe-a-Robert ; vl. StinkendeO— (Fig. bl. 196.)—De vruchten dezer

planten gelijken niet slecht aan keersjes, op eenen armkandelaar geplaatst.

— Kieuze, z. Nord —
,
Verkes —, Vleis — ,

Wil — , Zoer — ,
Zwatte —

.

Kieuzeboom,m.— (Uitspr. — boum.)— Verb. van Kersenboom; fr. Ceri-

sier. — Te Eist, Genoels-Elderen, Mali, Nederheim, Sluizen.

Kievitsei, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Fritülaria Meleagris L.: fr.

Fritülaire pintade

;

vuig. Barnier; vl. Kievitsbloem. — De bloemkroon

dezer plant is gekleurd als een kievitsei (fr. oeuf de vanneau) of geruit als

een schaakbord (fr. damierj.

— Kièze, z. Nord —,
Verkes —

,
Vleis — , Zwatte — , Wil — ,

Zoer —

.

Kièzeboom, m. — Verb. van Kersenboom; fr. Cerisier. — Te Bloir,

Tongeren. — (Uitspr. — boum.)

Kirvele, m. — Te Asper, Huise. — Verb. van Kervel. — Z. dat w.

Kispoppelier, m. — Verb. van Keers-Populier. — Te Asper, Huise, Sin-

gem. — ld. als Italiaander. — Deze Populier groeit recht als eene keers.

Kissendoppers, m. mv.—Verb. van Keersendoppers of—dompers : een

trechtervormig werktuig om ’t keerslicht uit te dooven (fr. éteignoir). —
Te Asper, Huise. — Fritillaria imperialis L.; fr. Fritülaire impériale;

vuig. Couronne impériale; vl. Bekerlelie, Keizerskroon. — Eene

sieraadplant, in de hoven gekweekt, en wier bloemkroon dompervormig is.

Kiiizenboom, m. — Te Rethy en omstr. — Verb. van Kersenboom; fr.

Cerisier.

Kjeskeskruid, o. — Verb. van Keerskenskruid. — Te Gheel. — ld. als

Kaarskenskruid.

Klakboshout, o. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Vlienderhout. — De

kinderen gebruiken de takken van dit struikgewas om klakkebossen of

— bussen te maken (fr. canonnière d’enfant).

Klakbussenhout, o. — Te Dixmuide en omstr., Vlamertinghe. — ld. als

’t voorg. w.

Klakkebaze(n)
,
v. mv.—Verb. van Klokkebezen of— beziën, zooals men

elders, op vele plaatsen, zegt. — Te Neer-IJssche. — ld. als Boschbèzeke(n)s.

Klakkerkenshout, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Ballekenshout. —
Als men op de vruchten trapt, dan klakken zij, d. i. bersten open met een

zeker geluid.

Klapbessen, v. mv. — Te Rotterdam. — ld. als Stekelbeziën. — « De

kinderen zuigen ’t binnenste uit de beziën, zegt M. Vits (Mém. cour.

inédj, en slaan vervolgens met de hand op ’t buitenste, zoodat het eenen

knal of klap geeft. »
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Klapbuizenhout, o. — Te Brecht, Esschen. — ld. als Klakboshout.

Klapdorens, m. mv. — Te Poppel. — Genista anglica L.; fr. Genét

d’Angleterre

;

vl. Engelsche Brem. — « De plant is met scherpe doornen

bezet. Hare vruchten geven eenen luiden knal of klap, als men er op drukt

of slaat. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Klaprozen, v. mv.— Te Esschen, Poppel, Rotterdam.— ld. als Kolbloem.

— « De bloemkroon is rood en heeft omtrent den vorm eener roos. Als

men de bloemblaadjes op ééne hand legt en er met de andere hand op

slaat, wordt er een luide knal of klap gehoord. De Duitschers heeten ze ook

Klapperrose. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Klater, m. — Te Poppel. — Populus tremula L.; fr. Peuplier Tremble

;

vl. Ratel-Populier. — « Klater heeft dezelfde bet. als ratel. De takken

en bladeren van dezen boom kletteren tegen elkander, wanneer de wind

een weinig hevig is en veroorzaken daardoor een geluid, niet ongelijk aan

dat van eenen ratel. Men vindt dit woord terug in klatergoud. » (Vits, Mém.
cour. inéd.)

Klaterbushout, o. — (Uitspr. — beusehót.) — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, Vleteren. — ld. als Klakboshout.

Klautereer, m. — Te Lichtaart. — ld. als Flikkerkesboom.

—Klauw, z. Beeren —
,
Hane —

.

—Klauwen, z. Duivels —

.

Klaver, m. — Wordt bijna overal gezegd, om den Trifolium L. (fr.

Trèfle

;

d. Klee), in ’t algemeen aan te duiden, zonder onderscheid van

soort. — De uitspr. verschilt volgens de plaatsen. Men zegt

:

1° Klavere, te Thourout en omstr.

2° Klaover
,
te Brecht, Gent, Laarne, Tongeren.

3° Klaovere , te Bierbeek, Neer-IJssche.

4° Kaloevere, te Leuven.

5° Klever , te Turnhout.

6° Klovere, te Brussel en omstr.

7° Klover, te Aalst, Brugge, D’Worp, Nieuwerkerke.

8° Klouvere, te Asper, Lokeren.

—Klaver, z. Dutsche — ,
Engelsche —

,
Frans(ch)e —

,
Geite(n) —

,

Hazen — ,
Honds —

,
Inlandsche —

,
Jerusalems —, Klis —,

Koekoe —

,

Koekoeks — ,
Meuttekens —

,
Passie —, Peerden — , Roze — , Russische —

,

Spansche—, Steen— ,
Tamme— , Top— , Topkes — ,

Verkens — ,
Water —

,

Wilde —,
Witte(n) —

,
Zevejaar —

.

Klaverboom, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Gouden-Regen. — De

bladeren van dezen boom gelijken aan die der Klaver.
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Klaverhooi, o. — In de omstr. van Gent. — Medicago Lupulina L.: fr.

Luzerne Lupuline; vl. Hoppe-Rupsklaver. — De bladeren en bloemen

dezer plant hebben de grootste gelijkenis met die van zekere soorten van

Klaver.

—Klaverkes, z. Steen — , Wilde.

— Klaver(s), z. Steen—.

Klaversurkel, m. — Te Rethy en omstr. — ld. als Hazeklaver. — Deze

planten zijn drijbladig als Klaver en zuurachtig van smaak als deVeld-Zurkel.

Klee, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Klaver. — Klee is eigentlijk

de duüsche naam der plant.

—Klee, z. Frans(ch)e —
,
Tamme — , Wilde —

.

Kleeroog, v.— Te Aarschot, Diest, Gheel, Leest, Lichtaart, O.-L.-V.-Thielt,

Oostham, Sichem, S^Joris-Winghe. — ld. als Veldsalaad. — Kleer =
klaar. — Sommige vragen zich of men deze plant eertijds niet gebruikte

om de oogenduisterheid te doen verdwijnen, om de oogen klaar te maken?
Kleeroogen, v. mv. — Te Herenthals. — ld. als ’t voorg. w.

Kleften, v. mv. — Te Alveringhem en omstr. — Galium Aparine L.: fr.

Gaillet Grateron

;

vuig. Grateron; vl. Kleef-Wdlslroo of Kleefkruid.

— Wordt gezegd van de vruchten (die gemakkelijk aan de kleederen blijven

kleven) en ook van de gansche plant.

Klein(e)-Afrikane(n), m. mv. — Te Mali, Millen, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — Tagetes patula L.; fr. Tagète étalée

;

vuig. Petit (Killet

d'lnde. — Voor verderen uitleg, z. Afrikaander.

Klein-Dokkebladje, o. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Dokkebladje.

Klein-Jèttel, v. — Zelfde opmerk, en zelfde bet. als voor Brand-Jèttel.

Klein-Kersekes, o. mv. — Te Turnhout en omstr. — Cerasus avium
Mönch.; fr. Cerisier des oiseaux; vl. Vogel-Kersenboom.

Klein -Venij nde-Kervel, m. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Dolle-Kervel.

Klein-Wil(de)-Wikke(n), v. mv. — In de omstr. van Tongeren. — Vicia

tetrasperma Mönch.; fr. Vesce tétrasperme ou d quatre graines

;

vl.

Vierzadige Wikke of Vitse.

Klein-Wikke(n), v. mv. — ld. als ’t voorg. w.

Kleine-Boterbloem, v.— Te D’Worp.—Verscheidene soorten van ’t geslacht

Ranunculus L., bijzonder de R. acrish.
;

fr. Renoncule acre; vl. Scherpe
Ranonkel (fig. bl.200); R. repens L.; fr. R. rampante; vl. Kruipende R.
en R. bulbosus L.; fr. R. bulbeuse; vl. Boldragende R. — De bloemen
dezer soorten zijn kleiner dan die van den Caltha palustris L.; fr. Popu-
lagedes marais; vl. Moeras -Dotterbloem, plant die, te D’Worp, kortaf

Boterbloem genoemd wordt.
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Kleine-gele-Stroobloem, v. — (Uitspr. : Klein-gël-Stroobloem.) — Te

Mali, Sluizen. — Helichrysiim arenarium DC.

;

fr. Immortelle des sables

;

vl . Zand-Strooibloem .

— Is weinig gekend ; wordt soms in de tuinen

gekweekt.

Kleine-gouden-Speld, v. — Te Exaarde, Saffe-

lare. — Calliopsis Drummondü Don.; fr. C. de

Drummond. — Voor uitleg, z. Groote-gouden-

Speld.

Kleine -Mollesalaad,

m. — Te Exaarde, Saf-

felare. — Leontodon

hispidus L.; fr. Lion-

denthispide; vl.Ruige

Leeuwentand.—Deze

plant gelijkt op den Taraxacum officinale Web.; fr. Pissenlit officinal

;

vl. Gemeene Paarde — of Pissebloem, welke op vele plaatsen Mollesa-

laad genoemd wordt. Zij is kleiner van blad, en van daar de bijvoeging van

’t w. klein.

Doorgesnedene bloem. Ranunculus acris.

Kleine-Stroobloem, v. — Te Exaarde, Saftelare. — Rhodanthe Manglesii

F. Mfill. (Helipterum Manglesii id.); fr. Rhodanthe of Héliptère de

Mangles. — Eene gekweekte sieraadplant, met kleine droomachtige (niet

verwelkende) bloemen.

Kleine-Tijloos, v. — Te Huldenberg. — ld. als Aarbloemeke(n). — Deze-

plant is, voor ’t volk, als eene verkleining van de Tijloos (Narcissus

Pseudo-Narcissus L.; fr. Narcisse Faux-Narcisse), op dewelke zij

eenigzins gelijkt.

Kleiron, v. — Te Zeelhem. — Dezelfde bet, als Kleeroog, waarvan dit w..

waarschijnlijk maar eene verb. is.

Kleksterskieëzen, v. mv. — Te Oostham. — ld. als Haveresch. — Beduidt

de vruchten en ook den boom. — Kieëzen = verb. van kersen

;

de vruch-

ten gelijken op kleine roode kersen. — Klekster = lijster (fr. grive) te

Oostham : de vruchten worden gebruikt om lijsters te vangen.

Klematijte, v.— Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, Wil-

der, Wormhoudt. — ld. als Dieve(n)kruid.— Eene verb. van ’t fr. Clématite ,

dat afkomt van ’t lat. Clematis en van ’t grieksche KAï^axtc; (wortel KA^a
= rank) : de takken zijn rankvormig. — (Fig. bl. 201.)

Klemmer, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Italiaander.

Klemop, z. Klimop.
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Kies, v.; Klesse, v. — Kies wordt gezegd te Bautersem, Oplinter„

Vertrijck; Klesse , te Bailleul, Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel. — Galium

Aparine L.; fr. Gaillet Grateron; vl. Kleefkruid.

Klessen, v. mv. — Te

Alveringhem, Berg, Bloir,

Cortenbosch, Eist, Freeren,

Genoels-Elderen , Gheel

,

Goes, Herderen, Ketzingen,

Mali, Nederheim, Sluizen,

Tessenderloo, Vertrijck

,

Wommersom .
— Alge -

meene naam voor ’t geslacht

Lappa Tournet. • fr. Bar-

dane; vl. Klis , Kies
,

zonder onderscheid van

soort. — Z. ook Stekels.

Klet, Kletteren, v. en v.

mv. — Klet wordt gezegd

te Neerpelt ;
Kletteren, te

Mechelen-a/Maas. — De-

zelfde bet. als ’t voorg. w.,

waarvan deze namen waarschijnlijk maar eene verb. zijn.

Kleukskes, o. mv. — Het enkelv. is Kleukske

;

vklw. van klok. — Dit

herinnert den Umlaut der Duitschers; menzon

ook Klökskes kunnen schrijven. — Aquilegia

vulgaris L.; fr. Ancolie commune ;vl. Gemeene

Akelei. — De bloem heeft den vorm van een

kloksken.

Klever, z. Klaver.

Klijsterbloem, v. — Te Gent en omstr. — ld. als Elf-ure-bloem. —
KIijster is de naam van den onderaardschen bol of knol der plant.

Klimmer, m. — Te Exaarde, Saflelare. — Men noemt alzoo de Klimmende

Erwten, in ’t algemeen (fr. Pois d rames), bij tegenoverstelling met de

Kruip- of Struikerwten (fr. Pois nains). — Z. ook Groote-Klimmer.

Klimmers, m. mv. — Te Gent en omstr. — ld. als Capuciene(n). — De

plant klimt aan muren en traliewerk op.

Klimop, m. — Deze naam beduidt twee gansch verschillige planten. —
1° Te Cortenbosch. — Clematis Vitalba L.; fr. Clématite des haies;

vl. Hegge-Klimkoorde. — (Fig.) — Z. ook Klematijte.

Clematis Vitalba.

Spoorvornrig bloemblad
van Aquilegia.
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2° Te Antwerpen, Boisschot, Brecht, D’Worp (uitspr. Klumop), Esschen,

Gheel, Lichtaart, Moll, Nederbrakel (uitspr. KlemopJ, O.-L.-V.-Waver, Oos-

tham (uitspr. Klimoep), Rethy, Rotterdam, Schilde,

Thielen, Turnhout, Veerle. — Hedera Helix L.;

fr. Lierre grimpant; vl. Gewone Klimop of

Veil. — (Fig.)

Klishout, enz., z. Kalishout.

Klisklaver, m. — Te Brecht, Poppel. — Lotus

corniculatus L.; fr. Lotier corniculé ; vl. Ge-

hoornde Rolklaver. — De blaadjes der plant gelij-

ken aan die der Klaver. — De bloempjes zijn als

geklist, d. i. tot een hoopje samengepakt.
.... Hedera Helix.

Klisse, v.; Klissen, v. mv. — Klisse : te Bam-

becque, Herzeele, Ledringhem, Wilder, Wormhoudt = Galium Aparine

L. ; fr. Gaillet Grateron; vl. Kleefkruid. — Klissen : te Diest, Gheel =
Lappa Tournef., in ’t algemen; fr. Bardane; vl. Klis, Kies. — Z. ook

Stekels.

Kloekkebazen, v. mv. — Te Tessenderloo. — Vaccinium Myrtülus L.:

fr. Airelle Myrtille ; vl. Gewone Kraakbes of Blauwbes. — Verb. van

Klokkebeziën. — De beziën hebben min of meer den vorm eener klok.

—Klok, z. Paasch —, Roomsche —

.

Klokhuis, o. — Te Brecht, Brussel en omstr., Dixmuide en omstr.,

Esschen, Gent en omstr., Oost-Rooskeke, Thourout. — Het binnenste gedeelte

van zekere vruchten, als Appelen, Peren, enz. (fr. endocarpe). Als de

vrucht rijp is en men ze in beweging brengt, hoort men het gerucht der

kernen tegen het inwendig vruchthulsel ; van daar Klokhuis genaamd.

Klokjes, o. mv. — Te Hoogstraten. — Algemeene naam van ’t geslacht

Campanula L.: fr. Campanule ; vl. Klokje. — De bloemkroon is klok-

vormig.

Klokkebeiën, v. mv. — Te Esschen, Poppel. — ld. als Kloekkebazen.

Klokkebeiër, v. — Te Brecht, Houtvenne. —Id. als Kloekkebazen.

Klokkebezen, v. mv. — Te Wetteren. — ld. als Kloekkebazen.

Klokkebloem, v. mv. — 1° Moll. — ld. als Klokjes. — 2° Te Gent. —
Aquilegia vulgaris L.; fr. Ancolié commune; vl. Gewone Akelei —
(Fig. bl. 201.)

Klokke(n), v. mv. — 1° Te Gheel, Hoogstraten. — Aquilegia vulgaris L.:

fr. Ancolie commune; vl. Gemeene Akelei. — (Fig. bl. 201.) — 2° Te Gent,

Peer. — Campanula L., in ’t algemeen; fr. Campanule; vl. Klokjes. —
3n Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen, Freeren, Mali, Millen, Nederheim,
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Sluizen. — Fritülaria imperialis S.; fr. Fritillaire impériale; vuig.

Couronne impériale

;

vl. Keizerskroon, Bekerlelie. — 4° Te Bierbeek,

Neer-IJssche. — Rosa arvensis L. en R. canina L.; fr. Rosé des champs en

R. de chien; vuig. Eglantier; vl. Veldroos en Hondsroos. — (Fig. bl. 156.)

— De bloemkroon van al deze soorten van planten is klokvormig.

—Klokken, z. Kroon —

.

Klokkesin, v. — Te Wetteren. — Fuchsia L., in ’t algemeen. — De

bloemkroon is klok\ormig.

Kloksien, v. — Te Vollezeele. — ld. als ’t voorg. w.

Kiokske(n), o. mv. — Onder deze benaming worden verschillige planten

begrepen. — 1° Te Brussel en omstr., Esschen, Gent en omstr.. Herent,

Huldenberg, Lokeren, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-Waver, Sl-Joris-Winghe,

Vertrijck, Wesemaal. — Aquilegia vulgaris L.; fr. Ancolie commune;

vl. Gemeene Akelei. — (Fig. bl. 201.) — 2° Te Brussel en omstr., Esschen,

Exaarde, Saffelare, Turnhout, Vilvoorde. — Campanula L., in ’t algemeen;

fr. Campanule

;

vl. Klokjes. — 3° Te Leest, Londerzeel, Wesemaal. —
Galanthus nivalis L. ; fr. Galanthine Perce-neige; vl. Winter-

Melkbloem, Sneeuwklokje. — 4° Te Aarschot, Brasschaat, Brecht,

Deynze, Eeckeren, Exaarde, Gheel, Leuven, Lokeren, Petegem, Saffelare

Westerloo, Wommersom. — Fuchsia L., in ’t algemeen. — 5° Te Londer-

zeel, Vilvoorde, Wesemaal. — Rosa arvensis L. en R. canina L.: fr. Rosé

des champs en R. de chien of Êglantier

;

vl. Veld- en Hondsroos. —
(Fig. bl. 156.) — De bloemkroon van al deze planten is klokvormig.

Klökske(n)s, z. Kleukskes.

—Klokske(n)s, z. Mei —, Vastenouven —

.

— Kl<">kske(n)s, z. Blaa—

.

—Klossen, z. Olie—

.

Klotsbuizenhout, o. — Te Turnhout en omstr. — ld. als Klakboshout.

Klotsenhout, o. — (Uitspr. — haat.) — Te Oostham. — Z. ’t voorg. w.
Klotskens, o. mv.— Te Gheel en omstr.— De vruchten van den Rhamnus

Frangula L.; fr. Nerprun Bourdaine; vl. Pijl-Spork. — Klotskens,

zegt M. Vits, is een klanknabootsend w. Het werkwoord klotsen drukt een

dof geluid uit. De kinderen schieten, te Gheel, met de nog groene vruchten,

bij middel van eene Vlierenhoutenbuis, welke soms ook klotsbuls genoemd
wordt.

Klouvere, z. Klaver.

Klover, z. Klaver.

Klovere, z. Klaver.

—Kloveren, z. Fransche — .
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Klumop, z. Klimop.

Knapkers, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Knappen of knapperen =
kraken. — Eene var. van zwarte Kers, die tusschen de tanden knapt of

kraakt (fr. Bigarreau tardif).

Knapperkens, o. mv. — Te Schelle. — ld. als Gaperkens 2°). — Zoo

genoemd naar den mwz'/achtigen vorm der bloemen. — Z. ook ’t voorg. w.

Knaptanden, m. mv. — Te Opwijck. — Antirrhinum majus L.; fr.

Muflier d grandes fleurs; vuig. Gueule-de-lion ; vl. Groot Leeuwen-

muiltje. — (Fig.) — Zoo genoemd om den mw//achtigen

vorm der bloemen. Z. ook Knapkers.

Knatsover, v. — Te Oplinter. — Mentha arvensis L.;

fr. Menthe des champs; vl. Akkermunt. — « Knats

is een klanknabootsend w. dat het geluid aanduidt van

een brekend voorwerp. Nu, de dikke onderaardsche

stam dezer plant breekt gemakkelijk en knats telkens.

Men zegt ook knetsen, b. v. : zijn stok knet&te en brak Bloem van

in twee. » (Vits, Mém. cour. inéd.)
J,““"

Knekkers, m. mv. — Te Huldenberg. — De vruchten van den Symphori-

carpus racemosus Mich. en ook de struik zelve; fr. Symphorine d

grappes. — Verb. van knikker (fr. chique, kille) : de vrucht heeft den

vorm van eenen knikker.

Knikkersstruik, m. — Te Hoogstraten. — Voor uitleg en bet. z. Meeh-

haatsche-Knikkers .

—Knikkers, z. Meerhaatsche —

.

Knoeselen, v. mv. — Te Aarschot, Bautersem, Becquevoort, Bierbeek,

Brecht, Esschen, Gheel en omstr., Heist-op-den-Berg, Herent, Herenthals,

Hoogstraten, Houtvenne, Huldenberg, Leuven, Lichtaart, Mechelen, Messel-

broeck, Molenbeek-Wersbeek, Neer-IJssche, Poppel, Rethy, Rillaar, Schilde,

Sichem, S*-Joris-Winghe, Thielen, Turnhout, Veerle, Vertrijck, Wesemaal.

— Waarschijnlijk eene verb. van Kroeselen, naam die op andere plaatsen

gebezigd wordt : de bladeren zijn gekruld of gekroezeld. — Ribes Uva-

crispa L.; fr. Groseillier épineux, en bijzonder de gekweekte var., met

dikke en soms behaarde vruchten, fr. Groseillier d maquereaux ; vl.

Stekelbessestruik, Kruisbeziestruik.

Knoflook, Knuflook, o. — Te Gulpen, Mechelen-a/Maas, Meersen; te

Rotterdam zegt men Knuflook. — Allium sativum L.; fr. Ail cultivé;

vl. Gewoon Look. — Waarschijnlijk eene verb. van Knoplook. De Duit-

schers zeggen Knoblauch. — Z. ook Look.

Knollen, m. mv. — Te Rotterdam, Turnhout en omstr. — Brassica
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Napus L., var. esculenta; fr. Chou Navet, var. comestible, a racine

renflée et charnue; vuig. Navet; vl. Raap.

—Knop, z. Burgemeesters — ,
Denne(n)—, Gouden— , Honds —

,
Witte—

.

Knopje, o. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, St-Jans-Cappel, Vleteren. —
Fr. Bouton de fleur; vl. Bloemknop.

—Knopke(n)s, z. Fliere — , Hemds —

.

—Knoppen, z. Honzen — ,
Lijster — , Paters — , Peerds —

.

Knuflook, z. Knoflook.

Knulehaag, v. — (Uitspr. — haog.) — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren,

Herderen. Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — Verb.

en verkorting van Kornoeliehaag. — Cornus mas L.; fr.

Cornouüler male; vl. Kornoelieboom ; Eetbare Kornoelie.

— (Fig.) — Alzoo geheeten, omdat in die streek de Kornoelie-

boom niet anders als onder vorm van haag of hegge (fr. haie)

aangetroffen wordt.

Kobabloem, v. — Te Iseghem. — ld. als Kolbloem 1°). vrucht van

Koebbèl, v. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Tros. Comm mas.

Koeibeeten, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Alzoo genoemd in tegenover-

stelling met de Suikerbeeten (fr. Betteraves a sucre) : de eene dienen tot

voeder der koeien of beesten in ’t algem., de andere gaan naar de suiker-

fabrieken.

Koeihoorns, m. mv. — Te Oostham, Turnhout. — ld. als Geite(n)hoorns.

Koeioogen, o, mv. — 1° Te Coolscamp, Gaver. — ld. als Iegel. — 2° Te

Wilrijck. — ld. als Hagewinde.

Koekeps. — Te Exaarde, Saffelare. — Petasites officinalis Mönch.;

fr. Pétasite officinal; vl. Gemeene Pestwortel. — De bladeren gelijken

van vorm op die van den Cineraria macrophylla DG.; fr. Cinéraire a

grandes feuilles, welke alhier den naam van Keps draagt. Koe of koei is

hier synoniem van wild = dat in ’t wilde groeit, dat niet gekweekt wordt.

Koekoe, m. — 1° Te Attenrode, Herent, Mariakerke (West-VL). —
Trifolium procumbens L.; fr. Trèfle couché;\\. Liggende Klaver.

2° Te Bierbeek, Hnldenberg, Neer-IJssche. — Tinfolium repens L.;

fr. Trèfle rampant; vuig. Trèfle blanc; vl. Kruipende of Witte Klaver.

— De Walen zeggen ook coucou.

Koekoebloemen, v. mv. — Te D’Worp. — Cardamine pratensis L.; fr.

Cardamine des prés; vuig. Cresson des prés ; vl. Gemeene Veldkers. —
De plant bloeit, ongeveer als de koekoek begint te zingen.

Koekoek, m. — 1° Te Gheel, Hoogstraten, Schilde. — ld. als ’t voorg. w.

— 2° Ter Pinte, teLaarnc. — Oxalis corniculata L. en O. stricta L.; fr.
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Oxalide corniie en O. droite

;

vl. Gehoornde en

Rechtstandige KIaverzuring .

Koekoek(e)bloem, v. — Te Aarschot, Berg,

Bloir, Eist, Ketzingen, Mali, Millen, Aederheim,

Oostham, Sluizen, Tongeren. — Het geslacht

Orchis L., in ’t algem. — De meest gekende soor-

ten zijn : O. maculata L.; fr. Orchis maculé ou

taché; vl. Gevlekt Standelkruid en O. latifo-

lia L.; fr. O. d larges feuilles

;

vl. Breedbladig S.

— (Fig.) — Zelfde uitleg als voor Koekoebloemen.

Koekoekklaver, m. — Te Vollezeele. — ld. als

Roekoe 2°).

Koekoeksbloemen, v. mv. — 1° Te Ingoyghem,

O.-L.-V.-Thielt, Schilde, Tessenderloo, Thielrode,

Turnhout. — Lychnis Flos-cuculi L.; fr.

Lychnide Fleur-de-coucou

;

vl. Gemeene Koe-

koeksbloem. — (Fig.) — De plant bloeit als de

koekoek begint te zingen. — 2° Te Blaasveld, Orchis Jtlorio.

Bloem van Onderaardsche handvormige Bolvormige knollen van O. Morio.
Orchis maculata. knollen van O. maculata.

Grimbergen, Hauwaart, Kessel-Loo, Oplinter, Opwijck, Perck,

Saffelare, Vilvoorde, Vremde, Wesemaal. — Cardamine pra-

tensis L.; fr. Cardamine des prés ; vuig. Cresson des prés;

vl. Gemeene Veldkers.

Koekoeksklaver,m—Te Messelbroeck.— ld. als Koekoek 2°).

— Deze planten gelijken een weinig aan de Klaver welke de

Walen coucou noemen.

Koekoekskruid, o. — Te Binekom, Hauwaart, O.-L.-V.-

Thielt, S l-Joris-Winghe. — Anemone nemorosa L.: fr.
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Anémone Sylvie; vl. Bosch- Windkruid. — De plant bloeit op ’t tijdstip

waar de koekoek zich laat hooren.

Koekoeksslaad,m.—Verb.van—salaad —Te Zeelhem.—Id. als Koekoek 3°).

Koekoekssulker, m. — Te Aarsehot, Coolscamp, Messelbroeck, O.-L.-V.-

Waver. — ld. als Koekoek 2°). — Deze planten hebben eenen zuren smaak

gelijk Suiker (= Zurkel) en gelijken van blad op de kleine Klaver welke de

Walen coacou noemen.

Koekoekszurkel, m. — Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

Koekoetsblommen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Koekoebloemen.

Koekskens, o. mv. — Te Rethy. — ld. als Kaasbrood. — De ronde

zaadhulzen gelijken, voor den vorm, aan kleine koekskens.

Koekske(n)skruid, o. — 1° Te Gheel. — ld. als ’t voorg. w. — 2° Te Meche-

len-a/Maas, Vosselaar. — Tanacetum vulgare L.: fr. Tanaisie commune;

vl. Gemeene Reinvaren of Wormkruid .
— « De gele bloemknoppen

worden in koeken gebakken en alzoo door de kinderen gegeten, bij wie

men de tegenwoordigheid van wormen vermoedt. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Koemuile(n), m. mv. — In zuid. Relg.-Limb. — Eene var. van Appel, zeer

dik en langwerpig, gelijkende op den vorm van eenen koemuil.

Koenjel, m. — Te Berg, Bloir, Eist, Herderen, Ketzingen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — ld. als Boonkruid.

Koevies, v. — In zuid. Belg-Limb. — Men hoort dikwijler

Boevies : verb. van Boeveest. — Z. dit laatste w.

Koeweibloemekens, o. mv.— Te Goes.— BellisperennisL.\

fr. Pdquerette vivace; vuig. Petite Marguerite

;

vl. Made-

liefje. — (Fig.) — Deze bloempjes groeien veel in de weiden

waar de koeien grazen.

Koezoelèr, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Rumex Aceto-

sella L.; fr. Rumex Petite- Oseille

;

vl. Schaapszurkei.

— (Fig.)

—

Zoelèr= Zurkel, in die streek. — Deze Zurkel

groeit in ’t gras der weiden en wordt door de koeien

afgegeten

.

Koezoerèl, m. — Te Coninxheim, Tongeren en omstr.

— Id. als ’t voorg. w. — Zoerèl = Zoelèr
, door letter-

verplaatsing.

Koffeeboom, m. — Te Brecht, Esschen, Turnhout. —
ld. als Kaffeeboom. — (Fig. bl. 173.)

Koffieboontjes, o. mv. — Te Gent en omstr. — Lu-
pinus luteus L.; fr. Lupin jaune; vl. Wolfsboon

,

Vijgeboon, Boksboon. — Het zaad dezer plant gelijkt

op Koffxeboonen en wordt zelfs gebruikt om deze te vervangen.

Blad van
Bellis.

Blad van Rumex
Acetosella.
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Kofïijboonen, v. mv. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

Koing, m. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Kweepeer. — Verb.

van den fr. naam coing.

Koïrblomme, v. — Te Aalst en omstr. — ld. als Kolbloem. — Verb. van

Koornbloem : bloem die veel in ’t koorn groeit.

Kokepoere, v. — Te Bailleul en omstr. — Verb. van Koekepoeder. — ld.

als Lijzemeel. — Dit meel of poeder dient om koeken d. i. brijomslagen

(fr. cataplasmes) ervan te maken.

Koker, m. — In zuid. Belg.-Limb. noemt men alzoo het steenharde

omhulsel der Kokosnoot; fr. Noix de Coco

;

vrucht

van den Cocos nucifera L. (een uitlandsch Palm-

boom): fr. Cocotier. — iFig.) — Van deze harde

stof worden verscheidene voorwerpen vervaardigd,

bijzonder Paternostersbollen. — Dit woord wordt

insgelijks als bijvoegelijknw. gebezigd; zoo zegt

men : Een kokeren Paternoster. — Koker is waar-

schijnlijk eene verb. van Koko.

Kökette(n), v. mv. — Soms zegt men ook Kroket- Doorgesnedene vrucht

te(n). — In zuid. Belg.-Limb. — Eene geachte var. van Cocos nucifera .

van Aardappel : wit van kleur, een weinig langwerpig van vorm, met zeld-

zame en weinig diepe oogen.

Kol, m., Kolbloem, v. — 1° Te Aarschot, Bautersem, Berg, Bierbeek,

Bloir, Brussel, Diest, Eist, Fall-Mheer, Freeren, Genoels-Elderen, Hauwaart,

Herderen, Herent, Huldenberg, Ingoyghem, Ketzingen, Londerzeel, Mali,

Meersen, Membruggen, Millen, Nederheim, Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt,

Saventhem, Schilde, ’s Heeren-Elderen, Sichem, SLIoris-Winghe, Sluizen,

Tessenderloo, Thielen, Thielt, Tongeren,

Waarmaarde, Wesemaal, Wommersom. —
Beduidt bijzonder den Papaver Rhoeas

L.; fr. Pavot Coquelicot; vuig. Coque-

licol; vl. Klaproos, Kolbloem, soort die

het meeste vers-

preid is in België,

maar ook den P.

Argemone L.; fr.

P. Argemone

;

vl.

Ruige Maankop.

— (Fig. bl. 209.)

— 2° Te Oplinter Bloem van Anthemis. Centaurea Cyanus.
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onderscheidt men drij soorten van Kol, zegt M. Yits (Mém. cour. inéd.) :

Roode Kol= Papaver Rhoeas L.; Blauwe Kol= Centaurea Cyanus L.:

fr. Centaurée Bluet; vuig. Bluet ,
Bleuet ; vl. Koornbloem, Blauw-Bloem

(fig. bl. 208', en Witte Kol = Anthemis arvensis L.; fr. Anthémide des

champs; vl. Akker-Hondskamüle. — (Fig. bl. 208.) — Daar deze drij

planten in het graan groeien, en vooral in het Koorn, zou men kunnen aan-

nemen dat Kolbloem dezelfde beteekenis, zoo niet denzelfden oorsprong

<door verb.) heeft, als Koornbloem. — 3° Te Landen, bet. Kolbloem,

.zoowel den Papaver Rhoeas L. als den Centaurea Cyanus L.: z. 2°).

—Kol, z. Groote — , Piete —

.

Kolbloem, z. Kol.

— Kolbloem, z. Groote— ,
Roode—

.

Kolblom, v. — Te Turnhout en omstr. — ld. als Kol 1°).

Kolblomme, v. — Te Dixmuide en omstr. — ld. als Kol 1°).

Kölebas’, v. — Te Brugge en omstr. — ld. als Kalebas’.

Kolêsse, z. Kalishout 13°k

Kolfriet, o. — Te Hoogstraten. — ld. als Dod, Dodde. — Eene kolf is

een stok wiens uiteinde dik en rondachtig is gelijk het uiteinde van dit Riet.

Kollebloem, v. — 1° Te Bautersem, D’Worp, Gheel, Leuven, Nieuwer-

kerke, Vertrijck, Vilvoorde.— ld. als Kol 1°). — 2° Te Exaarde,

Saflelare beduidt deze naam daarenboven ook den Papaver

somniferum L.; fr. Pavot somnifère ; vl. Groote of Slaap-

wekkende Maankop. — (Fig.)

Kolleblomme, v. — Te Brugge en omstr., Laarne, Lokeren,

Wetteren. — ld. als Kol 1°).

—Kolleblomme, z. Dobbele—
,
Groote— .

Zaadbol van

Kollen, m. mv.— 1° Te Oostham. — Brassica oleracea L.,

in ’t algemeen, zonder onderscheid van var.; fr. C/iou potager (non pommé);

vl. Moeskool of Gemeene Kool. — 2° Te Turnhout. — ld. als Knollen.

— Kollen, z. Bloem—, Kabeus— , Raap— , Suiker —

.

Kóluzen, z. Coluzen.

Kolvermeulen, v. mv. — Verb. van Kalvermuilen. — Te Bailleul,

Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren. — Antirrhinum majus L.; fr.

Muflier d yrandes fleurs; vuig. Gueule-de-lion ; vl. Groot Leeuwen-

muiltje. — (Fig. bl. 204.) — De bloem is muil\ormig.

Kolvermuilen, v. mv. — Te Vlamertinghe en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Kolvermulen, v. mv. — Te Becrst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Wercken,

Woumen. — ld. als Kolvermeulen.

—Komil, z. Tamme—

.

14
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Komilleblomme, v. — Verb. van Kamillebloem. — Te Nederbrakel. —
ld. als Kamillebloem.

Komkommer, m. — Te Bailleul, Berg, Berthen, Bloir, Brecht, Brugge en

omstr., Eist, Freeren, Herderen, Mali, Meteren, Millen, Moll, Nederheim,

Nieuwerkerke, Sl-Jans-Cappel, Sluizen, Thourout, Tongeren, Turnhout. —
ld. als Konkommer.

Konarezaad, z. Kanarie— .

Konijnblaren, o. mv. — Te Tilburg. — ld. als Hazekoolen.

Konijndistel, v. — Te Assche en omstr. — ld. als Hazekoolen.

Konijnenbakkes, o. — Te Huldenberg. — ld. als Apenmuilkens. —
Bakkes is synoniem van muil.

Konijnebakkessen, o. mv. — Te Huldenberg, Xeer-IJssehe, Vilvoorde. —
ld. als Kalfsmuilkens.

Konijnenkruid, o. — Te Kessel-Loo, Park. — ld. als Hazekoolen.

Konijnkens, o. mv. — Te Leuven, Vilvoorde. — ld. als Kalfsmüilkens.

Konijn-net. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als Japansche-Roos.

— Zoo net als konijnen.

Koningin-der-Weiden, v. — Te Huldenberg, Molenbeek-Wersbeek. —
Spiraea Ulmaria L.: fr. Spirée Ulmaire

;

vuig. Reine des prés; vl.

Moeras-Spierkruid

.

— Deze naam, zoo men ziet, is de overzetting van

den fr. volksnaam der plant.

Koningskruid, o. — Te Turnhout. — ld. als Geite(n)blad.

Konkoemmer, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Konkommer.

— Konkoemmers, z. Dikke — .
*

Konkomber, m. — Te Aalst, Vlamertinghe. — ld. als Konkommer.

Konkommer, m.—Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Gent en omstr., Lokeren,

Vederbrakel, Oostham, Oost-

Roosbeke, Poperinghe, Wer-

cken ,'Woumen ,Zarren.—Cueu-

mis sativus L.; fr. Concombre

cultivé;\ulg. Concombre; vl.

Komkommer. — (Fig.)

—Konkommers, z. Dikke—

.

Kool, m. — Fr. Chou. —
Verschillige uitspr. van dit

w., volgens de plaatsen :

1° Keu(h)eul. — Te Laarne,

Leuven, Wetteren eil Omstr. Doorgesnedene vrucht.

2° Koïl. — Te Aalst en omstr., Rethy.

Bloem van
Komkommer

.
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3° Koeël. — Te Oostham en omstr.

4° Keul. — In zuid. Belg.-Limb.

5° Ku(h)eul. — Te Gent, Lokeren en omstr.

6° Ku(h)ul. — Te Brussel en omstr., D’Worp.

— Kool, Koole(n), m. enm.mv.— Z. Bloem— , Blom—,Bloom— , Dauw—

,

Echel — ,
Grien —,

Haze —
,
Kaboois —

,
Kabuis — , Kroezel — , Krul —

,

Mei — ,
Popen — ,

Raap —,
Radis —, Reu — , Roe(h)e —,

Rooë — , Rooi —

,

Rooië — , Spret — , Spruit —
,
Sprut — , Vorschen — , Winterbloem —

,

Witte —

.

Koolappel, m. — Te Turnhout. — Eene var. van Appel.

Koolbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Verb. van Kolbloem. — ld.

als Heul 1°) en 2°).

Koolblomme, v. — Te Dixmuide en omstr., Gent en omstr., Nederbrakel,

Oost-Roosbeke. — ld. als Kolbloem 1°).

Koolken-Vuur, o. — Te Vilvoorde. — Adonis flammeus Jacq.; ft*.

Adonide couleur de feu

;

vl. Vuurkleurige Adonis, Vuurroosje. — De

bloempjes zijn vuurrood.

Koolraap, v. — Te Antwerpen, Brecht, Turnhout. — Brassica Rapa L.;

fr. Chou Rave;\1. Koolraap.

Koolrabe, v. — Te Gulpen, Meersen. — Brassica Rapa L.; fr. Chou

Rave; vl. Koolraap.

—Kools, z. Roo —
,
Sluit —

,
Witte —

.

—Kooltje, z. Vuur —

.

Kooltje-Vuur, Kooltjes-Vuur, o. — Te Gheel, Turnhout. — ld. als Kool-

KEN-VUÜR.

Koolzaad, o. — Te Brugge en omstr., Dixmuide, Meteren, Nederbrakel,

Oost-Roosbeke, Poperinghe, Reeth, S l-Jans-Cappel, Thourout, Turnhout,

litkerke, Vlamertinghe, Vleteren, Wercken, Wormhoudt en omstr., Wou-

men, Zarren. — Brassica Napus L., var. oleifera; fr. Chou Navet, var.

oléifère ou d racine gréle

;

vuig. Colza

;

vl. Koolzaad, Kolza.

Koolzaadolie, v. — Te Bailleul en omstr., Oost-Roosbeke. — Fr. huile

de colza.

Koorn of Koren, o. — Wordt bijna overal gebruikt om den Secale

cereale L. aan te duiden; fr. Seigle cultivé

;

vl. Gekweekte Rogge.

Nogtans op sommige plaatsen gebruikt men de namen Rogge, Rugge.

Z. deze ww. — Ziehier eenige bijzondere uitspr. van ’t w. Koorn :

1° Kau(w)re : Te Bierbeek, Leuven, Neer-IJssche. — 2° Ku(h)eurn : Te

Gent en omstr. — 3° Kfwjoin : In zuid. Belg.-Limb.

—Koorn, z. Turks(ch) —

.



212 KOO.

Centaurea C'yanus.

Koorn —
,
z. ook Kore(n) —

.

Koornbloem of Korenbloem, v. — 1° Te Boxtel, Brecht, Brussel, Exaarde,

Gaver, Gheel, Hoogstraten, Leuven, Lich-

taart, Moll, O.-L.-V.-Thielt, Oostham,

Poppel, Saffelare, Sichem, Thielen. —
Centaurea Cyanas L.: fr. Centaurée

Bluet; vuig. Bluet; vl. Koornbloem

;

d.

Kornblume; eng. Corn-flower.— (Fig. )
—

2° Te Exaarde en te Saffelare, beduidt

men ook onder denzelfden naam den

Specularia Speculum Alph. DG.-, fr. Spé-

culaire Miroir; vuig. Miroir de Vénus

;

vl. Grootbloemige Vrouwenspiegel.

Koornebloeme, v. — Te Beerst, Clercken,

Dixmuide, Eessen, Woumen. — ld. als

Koornbloem 1°).

Koornsalaad, m. — Te Dixmuide en omstr., Exaarde, Gits, Hersselt,

Ingoyghem, Laarne (uitspr. Kóresalau), Messelbroeck, Nederbrakel (uitspr.

— sala), Oost-Roosbeke (uitspr. — sla), Peer, Rethy, Saffelare, Vlamer-

tinghe (uitspr. — sala), Waarmaarde. — Valerianella olitoria Poll.: fr.

Valérianelle potagère; vuig. Mdche, Doucette, Salade de blé, Oreille-

de-lièvre

;

vl. Gewone Veldsalade of — sla.

Koornstar, v. — Te Lichtaart, Rethy. — ld. als Koornsterre.

Koornsterre, v. — Te Vlamertinghe en omstr. — Ornithogalum umbel-

latum L.: fr. Ornithogale en ombelle; vuig. Dame d’onze heures;x\.

Schermdrogende Vogelmelk ofMiddagschoone. — (Fig.) — De plant groeit

in ’t koorn en de bloem heeft den vorm

eener witte ster.

Koornwinde, v. — Te Oost-Roosbeke. —
Convolvulus arvensis L.

;
fr. Liseron des

c/iamps

;

vl. Akkerwinde. — De plant windt

zich dikwijls om het koorn (fr. seigle, blé).

Koorsala, m. — Verb. van Koornsalade of

-sla. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als

Koornsalaad.

Koortskruid, o. — Te Exaarde en te Saffelare

beduidt deze naam twee ganseh verschillige

planten : 1° Betonica offtcinalis L.; fr.

Bétoine officinale; vl. Gewone Betonie; — 2° Teucrium Scorodoniu L.;

Ornithogalum umbellatum.
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fr. Germandrée Scorodonie; vuig. Sange des bois; vl. Wilde Salie. —
Beide kruiden worden gebruikt om de koorts te verjagen.

Kooskeskruid, o. — Verb. van Kaaskeuskruid. — Te Nieuwerkerke. —
ld. als Kaaskenskruid en Kaasbrood.

Kop-van-den-Ouden-Man, m. — Te Vilvoorde. — Pilocereus senilis

Lem. (Cactus senilis Haw.); fr. Pilocereus lête-de-vieillard. — Soort

van Cactus, met lange, witte of grijze haren bedekt ; ’t geen aan het hoofd

van eenen ouden man doet denken.

—Kop, z. Katte —

.

—Koppen, z. Katte — , Leeuwen — ,
Mei —

,
Slaap —

,
Spinne —

.

Kopjenofïelen, v. mv. — Te Steenockerzeel. — ld. als Jonkerke(n)s.

Kopwulge, m. — Verb. van — wilg. — Te Oost-Roosbeke. — Fr. Saule

tètard. — Een Wilg wiens kruin afgekapt is.

Koreblom, v. — Te Esschen, Rethy. — ld. als Koornbloem 1°).

—Koreblom, z. Blauw — , Roei —

.

Koreblomme, v. — Te Brugge en omstr., Nederbrakel. — ld. als

Koornbloem 1°).

Koren, z. Koorn.

—Koren, z. Moeder —

.

Korenblauwsel, o. — Te Testelt. — ld. als Koornbloem 1°). — Deze

bloemen geven een blauwachtig voorkomen aan de tomvelden.

Korenbloem, z. Koornbloem.

Korenpatersbloem, v. — . Te Boisschot. — ld. als Koornbloem 1°j. —
« De Korenpater is een ingebeeld, wreedaardig wezen, waarmede men de

kinderen schrik aanjaagt. Dit wezen zit in het Koren. De blauwe Koren-

bloemen dienen hetzelve tot lokaas. Als de kinderen deze willen plukken,

worden zij door den Korenpater gegrepen. De Korenpater is zeer waar-

schijnlijk uitgedacht opdat de kleinen het graan niet zouden beschadigen. »

(Vits, Mém. cour. inéd.).

Korensalaad, z. Koorn —

.

Korentand, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Beere(n)tand.

Koresterre, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Koornsterre.

—Korfken, z. Bloem —

.

Korfraap, v. — Te Vertrijck. — ld. als Keurfraap.

Koriopjes, z. Coriopjes.

Kork, m. — Verb. van Kurk; fr. li'ege. — Te Bailleul, Dixmuide en

omstr., Oost-Roosbeke, Thourout, Wormhoudt en omstr.

Kornaaldeboom, m, — Te Nederbrakel. — ld. als Kornoeljeboom.

Kornaltse, v. — In W.-Vlaand. zegt men — aaltje of — altje; vklw.;
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fr. épi de blé. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Vleteren. — Verb.

van Koornaartje ?

Korneliën, v. mv. — Te Sl-Laurens. — De vruchten van den

Kornoeljeboom; fr. Comouüle. — (Fig.)

Kornelisrozen, z. Cornelisrozen.

Kornellebezen,v. mv.

—

TeWolverthem.— ld. als Korneliën.

Kornellenboom, m. — Te Laarne, Lokeren, Wetteren. — ld.

als Kornoeljeboom.

Kornijnemuilekens, o. mv. — Verb. van Konijnemuükens. cornus luu.

— Te Lokeren. — ld. als Kalfsmuilkens.

Kornildjeboom, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kornoeljeboom.

Korniljeboom, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Kornoeljeboom.

Kornoeikes, o. mv. — Te Turnhout. — ld. als Korneliën.

Kornoelebezen, v. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Korneliën.

Kornoeljeboom, m. — Te Moll. — Cornus mas L.: fr. Cornouüler male

;

vl. Kornoelieboom of Eetbare Kornoelie

;

d. Kornet-Baum

;

engl. Cornell-

tree. — (Fig.)

Korno'ïllie, v. — Te Rethy. — ld. als Korneliën.

Kornolieboom, m. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Kornoeljeboom.

Kornorezood, z. Kanariezaad.

Kornuiten, v. mv. — Te Ingoyghem, Waarmaarde. — ld. als Korneliën.

Korpendu, enz., z. Corpendu, enz.

Korte-Groezen, m. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Soort van Aardappel,

met kort loof; in tegenoverstelling met de Lange-Gr. = met lang loof

(ibidem).

Korte-Kouskens, o. mv. — 1° Te Oplinter. — ld. als Arikel.

2° Te Bautersem, Vertrijck en ook te Oplinter. — ld. als Aarbloemeke(n).

Kort-Steeltje, o. — Te Turnhout. — Soort van Peer met korten of steel

steert; fr. Courte-queue.

Kosseifkens, o. mv. — Te Merchtem. — ld. als Madeliefje.

Kosseiven, v. mv. — Te Londerzeel, Wolverthem. — ld. als Madeliefje.

Kottekousen, v. mv. — Te Oplinter. — Waarschijnlijk eene verb. van

Kattekousen. — Z. dat w. — Dezelfde bet. als Arikel.

—Kottekousen, z. Wilde —

.

Kozijnnenkruid, o. — Te Nederbrakel. — Vaccinium Myrtillus L. : fr.

Airelle Myrtitle

;

vl. Gewone Kraakbes of Blauwbes. — Kruid dat

Kozijnnen (elders Kozijntes, z. ’t volg. w.) draagt.

Kozijntes, o. mv. — Te Ingoyghem, Waarmaarde, Wareghem. — De
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vruchten van den Vaccinium Myrtillus L. en ook de plant zelve. — Z.

’t voorg. w.

Kraaiappel, m. — Te Brecht, Esschen. — ld. als Eekappel. — Deze voort-

brengsels hebben den vorm van een appelken en, in de meening des volks,

zijn alleenlijk goed om tot voeder der kraaien te dienen.

Kraaienklauwen, v. mv. — Te Messelbroeck. — Erodium cicutarium

L’Hérit.; fr. Erodium d feuilles de Ciguë

;

vl. Dolle-Kelverbladige Rei-

gersbek. — De vruchten der plant zijn gewonelijk te samen gerangschikt

gelijk de vingers eener kraaipoot (fr. patte de corbeau).

Kraaikniën, v. mv. —
Te Asper, Huise. — Sca-

biosa Succisa E.
; fr. Sca-

bieuseSuccise ; vuig. Suc-

cise, Mors-du-diable

;

vl.

Duivelsbeet. — (Fig.)

Kraailook, o. — Te Ga-

ver, Massemen. — ld. als

Koorxsterre — De plant heeft eenen onderaardschen knol, gelijk het

Gewoon Look
,
die soms tot voeder der kraaien dient.

Kraaipoot, v. — Te Gulpen, Meersen. — ld. als Hondsgras.

Kraaisnot, m. — ld. als Jesukenssnot. — Te Oost-Roosbeke ;
— te Pope-

ringhe, Dixmuide en omstr. (uitspr. Kraaiesnot)

;

te Thourout (uitspr.

Kraaisnotte)

;

te Laarne, Wetteren (uitspr. Kroïesnotte)

;

te D'Worp

(uitspr. Kroosnot). — Opdat de kinderen deze stof niet zouden eten, doet

men hun gelooven dat het Kraaiesnot (fr. morve de corbeau) is.

Kraaivoet, m. — Te Oplinter. — Ranunculus awensis L.: fr. Renon-

cide des champs; vl. Akker-Ranonkel. — De vorm der bladeren gelijkt

op eene Kraaipoot.

Krabbe, v. — Te Oost-Roosbeke. — Synoniem van tros; fr. grappe.

Eene druivenkrabbe = une grappe de raisins.

Krabberhei, v. — Te Begijnendijck, Boisschot, Hersselt. — Erica tetra-

lix L.; fr. Bruyère quaternée; vl. Dop-Heide. — In genoemde gemeenten

maakt men, met deze Heide, kleine bezems, krabbers genoemd van ’t

werkw. krabben = fr. gratter), waarmede men de ketels schuurt. (Yits,

Mém. cour. inéd.).

Krakebaze(n), v. mv. — Te Aarschot, Bierbeek, Droogenbosch, Hersselt,

Huldenberg, Leuven, Londerzeel, Perck, Steenockerzeel. — Verb. Krakebe-

zen of — beziën. — De vruchten dezer plant zijn beziën, die tusschen de

tanden kraken. — ld. als Krakebezen.
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Krakeb8ize(n), v. mv. — Te Diest. — ld. als Krakebezen.

Krakebeze(n), v. mv. — Te Assche enomstr., Brasschaat, O.-L.-V.-Thielt»

Schilde.— Vaccinium Myrtillus L.; fr. Airelle Myrtüle ; vuig. Myrtille

;

vl. Gewone Kraakbes of Blauwbes; d. Schwarzbeere, Blaubeere.

Krakers, m. mv. — Te Turnhout en omstr. — Eene var. van zwarte

Kers, met vast vleesch, dat tusschen de tanden kraakt.

Krakkebaze(n), v. mv. — Te Bautersem, Herent, Hoeleden, O.-L.-V.-

Thielt, Sichem, Sl-Joris-Winghe, Vilvoorde, Wesemaal. — ld. als

Krakebeze(n).

Kramil, v. — 1° Te O.-L.-V.-Thielt, Schelle. — ld. als Kameline. —
2° Te Gheel, Sichem en ook te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Kamillebloem.

Kramille, v. — Te Turnhout en omstr. — Men zegt ook Kamille. —
ld. als Kamillebloem.

Krampkruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Artemisia Abrotanum L.:

fr. Armoise Aurone ; soms vuig. ook Citronnelle ; vl. Averoon; d.

Abrand; it. Abrotano.

Kranebek, m. — Te Assche en omstr. — ld. als Geranium. — Alzoo

genoemd, om den vorm der vruchten die op eenen kranenbek gelijken;

fr. bec de grue. — De lat. naam Geranium heeft dezelfde bet. en komt van ’t

grieksche yspavo? dat kraanvogel beteekent. Tépavo? is samengesteld van

yrj (aarde) en spsuvasiv (doorzoeken); ’t geen deze vogel met zijnen bek doet.

— Pelargonium komt van irsXapyó<; (Ooievaar) en bet. Ooievaarsbek.

Kransbloem v. — Te Boisschot en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als

Keersbloem. — De kinderen plukken de groote witte bloemen, om er

kransen van te maken.

—Kraud, z. Baste—,Dauve— ,
Ratte— , S

1-Jans— , Weurm—,Wratte—

.

Kraudwes’, z. Kruidwes’.

Kraukebazen, v. mv. — Te Gheel en omstr. — ld. als Krakebezen.

Krauwblommen, v. mv. — Te Rethy. — ld als Beemdbloem. — Men doet

aan de kinderen gelooven dat indien zij deze bloem aanraken, zij het Krauw
(schurft; fr. gale) zullen krijgen.

Kreeappel, m. — Te Turnhout, — ld. als KRAAiAPPELen Eekappel.

Kreeften, v. mv. — Te Litkerke. — ld. als Vrikken.

Kreits, m. — Te Huldenberg. — ld. als Plakkruid.

Kresse, m. — Verb., met letterverplaatsing, van Kers. — Te Gent en

omstr. — ld. als Kers.

Kresson-Salaa, m. — Verb. van ’t fr. Cresson. — Te Bambecque»

Herzeele, Ledringhem, West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Kers.

Kretskeskraud, o. — Te Berg, Blóir, Eist, Freeren, Herderen, Ketzingen»
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Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — ld. als Plakkruid. — Verb. van

Kretskruid. — Kretsen = krabben, (fr. gratter), in voorgenoemde

gemeenten. De plant krabt of krets met de kleine haakjes die aan stengel

en bladeren staan.

Kreukelinge, v. mv. — (Uitspr. — enge.) — Te Mali, Sluizen en omstr. —
ld. als Krakers. — Verb. van Krakelingen.

Kreul —
,
z. Krul —

.

Kreule-Meule, v. — Te Wetteren. — ld. als Krulle-Mille.

Krieke(n), v. mv. — 1° Te Antwerpen, Bautersem, Brecht, Gent en omstr.,

Laarne, Oostham, Rethy, Sl-Laurens, Turnhout, Vertrijck. — De^vrucht van

den Cerasus vulgaris Mill.; fr. Cerisier commun;\ulg. Cerisier aigre,

Griottier commun; vl. Gemeene Kriekpruim. — 2° Te Mali, Nederheim,

Sluizen en omstr. — De vrucht van den Prunus insüitia L.; fr. Prunier

sauvage; vl. Wilde Pruimboom. — 3° Te Oostham, heeft deze naam

soms ook denzelfden zin als Wil-Krieke; z. dat w.

— Krieke(n), z. Bier —
,
Brugsche — , Jenevel — , Jenever — ,

Noord —

,

Noordsche —, Nourd — , Slee — , Spaansche — , Vlees —
,
Water —

,

Wil —
,
Wilde —

, Witte — , Ziere — , Zure — , Zwatte —

.

Kriekappel, m. — Te Exaarde, Oost-Roosbeke, Saffelare, Sl-Laurens. —
Malus baccata L.; fr. Pommier d baies; vuig. Pommier d cerises;

Pomme d’apis. — Deze kleine, ronde en roode Appelkens gelijken op

Krieken of Kersen.

Kriekappelkens, o. mv. — Te Mariakerke (Oost-VL). — Solarium Pseudo-

Capsicum L.; fr. Morelle Faux-Piment; vuig. Cerisette. — De vruchten

van dit gekweekt boomken gelijken op kleine Kersen of Krieken.

Knekeboom, m. — 1° Te Brecht, Esschen, Leuven, Moll. — Cerasus

L.; fr. Cerisier, in ’t algemeen, zonder onderscheid van soorten. — 2° Te
Bailleul, Berthen, Herzeele, Meteren, Poperinghe, S l-Jans-Cappel, Vlamer-

tinghe, Vleteren, Wormhoudt. — Cerasus vulgaris Mill.; fr. Cerisier

commun ;\ulg. C. aigre; Griottier commun

,

vl. Gemeene Kriekpruim

~

— 3° Te Mali, Nederheim, Sluizen en omstr. — Prunus insüitia L.: fr.

Prunier sauvage; vl. Wilde Pruimboom. — Z. ook Kriekelaar, enz.

Kriekeboomke(n), o. — (Uitspr. — buimke(n).) — Vglk. het duitsch

Buumchen. — Te Mali, Nederheim, Sluizen en omstr. — Solarium Pseudo-
Capsicum L.; fr. Morelle Faux-Piment; vuig. Cerisette. — De kleine

roode vruchten van dit boomken gelijken op Krieken of Kersen.

Knekehaag, v. — Te Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren en omstr. —
Een struik van Prunus spinosa L. ;

fr. Prunier épineux; vuig. Pru-
nellier, Êpine-noire; vl. Sleedoorn. — (Fig. bl. 218.)
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Kriekelaar, Kriekelare, m. — Te Brugge en omstr., Clercken, Dixmuide,

Eessen, Oost-Roosbeke, Thourout, Wercken, Woumen, Zarren. — Cemsus

vulgaris Mill. : fr. Cerisier commiin;

vuig. C. aigre, Griottier commun; vl.

Gemeene Kriekpruim.

Kriekeleer, Kriekeleere, m. — Te

Brussel, D’Worp, Laarne, Lokeren,

A'ederbrakel. — ld. als ’t voorg. w.

Kriekesprouw, v. — Te Esschen. —
ld. als Jesukenssnot. — Sprouw =
spruw (fr. éruptions, aphtes).

—

Krieke-

boom = te Esschen, de Kersenboom, in

1 algem. — Kriekesprouw = dus de

uitwerpsels die men op de Kriekeboomen vindt.

Kriekkessen, v. — Verb. van — kersen. — Te Nieuwerkerke. — ld. als

Kriekelaar.

Kriekpeer, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Soort van Peer, alzoo genoemd

•om hare kleur; fr. Poire-cerise, Rousselet de Reirns.

Krieksken-in-(den)-zak, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Physalis Alke-

kengi L.; fr. Coqueret Alkékenge

;

vl. Jodenkers
,
Zeekriek. — De vrucht

gelijkt aan eene Kriek of Kers en zit in eenen kleinen zak (= de bloemkelk

die voortgroeit en blaasvormig wordt).

Krieksken-in-’t hemd, o. — Te Gent. — ïd. als ’t voorg. w.

Krieksken-van-over-zee, o.— 1° Te Perck, Vilvoorde.— ld. als Krieksken-

ix-(den)-zak. — 2° Te Exaarde, Saffelare. — Solanum Pseudo-Capsicum L.;

fr. Morelle Faux-Piment; vuig. Cerisette. — Van-over-zee = hier dat

deze plant buitenlandsch of uitheemsch is.

Krijsegom. — Te D’Worp.— Verb., met letteromkeering, van Grijzekom :

z. dit w. — Zelfde bet.

Krik, z. Krok.

Krikkeboom, m. — Te Asper, Huise. — Soort van kleine Pruimen.

Krikkelare, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kriekelaar.

Kristonjnëlëboom, m. — (Uitsprj — boum.) — In zuid. Belg.-Limb. — ld.

.als Kastoxjxeleboom.

—Kristonjnëlëboom, z. Eet —

.

Kroenekranen, m. mv. — Te Duffel, Vilvoorde. — ld. als Frambozen. —
Kroenekranen, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.) is eigentlijk de volksnaam

der kraanvogels. Deze vogels reizen dikwijls in eenen halven kring. De

vruchten van den Frambozenstruik staan ook in halve kringen en hunne
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vereeniging vormt een koppeken of eene bezie. Ook de gewone bremen

of bramen worden, om dezelfde rede, Kroenekranen geheeten.

— Kroesële, z. Dikke —
,
Hage — ,

Rooi —
,
Seeee — , Witte-Seele —

,

Zwarte —

.

Kroesëlëstroek, m.— Verb. van Kroeselstruik.— ld zuid. Belg.-Limb. —
Ribes L., in ’t algem.: fr. Groseülier; vl. 'Aalbesse — of Aalbeziestruik.

— Z. ook Kroesels.

Kroeselhaag, v. — ld. als ’t voorg. w. — Ibid.

Kroesels, v. mv. — Te Cortenbosch, Hal-Boyenhoven. — De vruchten

van den Ribes l/va-crispa L., bijzonder van de gekweekte var. met dikke

vruchten; fr. Groseülier d maquereaux

;

vl. Groote Stekelbezen. — De

bladeren dezer plant zijn gekruld of gekroezeld.

Kroezelkoolen, m. mv. — Te Turnhout en omstr. — Fr. Chou frisé .
—

De bladeren zijn gekroezeld of gekruld.

Krok, Krokke, Krik, Kruk, v. — Onder deze namen verstaat men verschei-

dene soorten van Wrikken of Vitsen, zoo wel de Voeder- Wikke fVicia

sativa L.: fr. Vesce cultivée), als de Hegge- Wikke, de Aar- W., en de

Vierzadige-W. (V. sepium L.; fr. Vesce des haies ; V. Cracea L.;

fr. V. en épi; V. tetrasperma L.; fr. V. tétrasperme ou d 4 graines). —
Ziehier eenige der verschillige uitspr. : 1° Krok, Krokke

;

te Antwerpen,

Bogaarden, Boisschot, Brasschaat, Brusseghem, Coolscamp, De Pinte,

D’Worp, Exaarde, Gheel, Heften, Herent, Hever, Hoogstraten, Hout-

venne, Hove, Laarne, Londerzeel, Mechelen, Merchtem, O.-L.-V.-Waver,

Perck, Rillaar, Saffelare, Schilde, Thielen, Veerle, Waarmaarde, Wetteren.

— 2° Krik; te Aarschot, S‘-Peters-Rhode. — 3° Kruk , Krukke, te Aars-

chot, Hauwaart, Kessel-Loo, Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Oplinter, Park,

Thielt, Werchter, Wesemaal.

Krökelèr, m. — Te D’Worp. — Verb. van Krakelaar. — Eene var. van

Kersenboom, wiens vruchten zeer vast vleesch hebben en tusschen de

tanden kraken.

Krökes, v. mv. — Te D’Worp. — De vruchten van den Krökelèr. —
Z. ’t voorg. w.

Krökette(n). — in zuid. Belg.-Limb. — Deze naam beduidt : 1° Eene var.

van Aardappel, en dan is het w. van ’t vr. geslacht : voor verderen uitleg,

z. Kökette(n). — 2° Een var. van Appel, en dan is het van ’t mannelijk

geslacht. Deze Appel is dik, een weinig langwerpig van vorm, rood aan

eene zijde en groen aan de andere, rijpt in Augustus-September.

Krokke, z. Krok.

Krokkebazen, v. mv. — Te D’Worp, Opwijck. — Verb. van Krakebeze(n)

.

— Z. dat w.
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Krokken, z. Krok.

—Krollen, z. Zolder — .

Krombek, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Erwt (lat. Pisum
L.: fr. PoisJ, alzoo genoemd om den krommen vorm der peul; fr. Pois

d’A uvergne, Pois-serpette.

Kromme-Lelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Keizerskroon. —
De plant gelijkt op eene Lelie en de bloemen staan krom, d. i. naar de

aarde gedraaid.

Krompiere(n), z. Crompiere(n).

Kronselen, v. mv. — Te Diest, Heusden, Mechelen-a/Maas
,
Meersen,

Neerpelt, Oostham, Tessenderloo, Testelt.— Verb. van Kroeselen ,
Kroesels.

— Z. dit w.

— Krooid, z. Wette —
, Wolve—

.

Krookebezen, z. Krake —

.

— Kroon, z. Doorxe —
,
Keizers —

.

— Kroonen, z. Keizersche —

.

Kroonkenskruid, o. — Te Eersel, Leest, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt,

Sl-Joris-Winghe.— Euphorbia helioscopia L.; fr. Euphorbe Réveü-matin ;

a, Gansche bloem van Euphorbia; — b, mannelijke bloemen of meeldraden: —
c, vrouwelijke bloem of stamper: — d, opengaand zaadhuisje; — e, doorgesnedene
vrucht.

vl. Zonnewendende Wolfsmelk; d. Gemeine Wolfsmilch. — (Fig.) —
De plant bevat een sap wit gelijk melk. — De bloempjes staan op gelijke

hoogte en vormen, door hunne verzameling, eene schoone groene kroon.

(Yits, Mém. cour. inéd.J

Kroot, z. Karoten.

Krop —
, m. — Op vele plaatsen wordt dit w. vóór Salaad, Sala,

Salauw, enz. gesteld en heeft dan den zin van ’t fr. pommé, b. v. Krop-

salaad = Laitue pommée; Kropkool = Chou pommé. — Z. ook Kropaar,

Kropolm, enz.

—Krop, z. Drij —

.

Kropaar, v. — Te Brecht. — Dactylis glomerata L.; fr. Dactyle agglo-
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méré; vl. Saamgehoopte Dactylis, Kropaar. — Eene groote en in België

zeer verspreide grassoort, wier Aar dik en samengehoopt is en aldus op

eenen krop (fr. jabot, goitre) gelijkt.

Kropolm, v. — In zuid. Belg.-Limb. — Fr. Orme têtard. — Een Olm

wiens kruin is afgekapt geweest en daarna, van boven, bolvormig of krop-

vormig (z. ’t voorg. w.) is geworden; vl. Knotolm.

—Kropper, z. Drij —

.

Kropwaai, v. — In zuid. Belg.-Limb. — Fr. Saule têtard; vl. Knotwilg.

— Verb. van Kropwilg. — Voor uitleg, z. Kropolm.

Krosjelen, v. mv. — Te Gulpen. — Verb. van Kroesden, Kroesels. —
Z. dit w.

Kroten, v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. (waar men soms ook Karoten

hoort), alsook te Mechelen-a/Maas en te Rotterdam.— ld. als Beet.— Z. ook

Karotex.

Krudeke-en-roert-mij-niet, o. — Te Vlamertinghe. — ld. als Kruideken-

roer-mij-niet.

Krudje-roer-me-nie, o. — Te Dixmuide en omstr., Exaarde, Saffelare. —
ld. als Kruideken-roer-mij-niet.

Kruid, o. — Te Perck, Peuthy, Vilvoorde. — Brassica Napus L., var.

rapacea

;

fr. Chou Navet, var. d grosse racine; vuig. Navet; vl. Raap

of Koolzaad. — « Onder den naam van Kruid, » zegt M. Vits (Mém.

cour. inéd.), « verstaat men eigenlijk de bladeren dezer plant. Nochtans

zegt men ook : Kruid zaaien, Kruid trekken, Kruid voederen

.

Als men

de knollen alléén wil aanduiden, zegt men Rapen. »

—Kruid, z. Asch — , Bak — , Berst —
,
Beurzekens — , Bokken —

,

Boom —
,
Boon —

, Borzekens —
,
Boterham —

,
Bozzekes —

,
Brand —

,

Citroen —
,
Dieve —

,
Donder — , Duiven — , Eenden — , Flier — ,

Ganze —

,

Genees — , Genezekes —
,
Gezegend —

, Grijs — , Hei — , Heide —
,
Heite-

KOEK —
,
HERTEKENS — , HETTEKES —

, HONDS — , IJZER — , JANDEKENS —

,

Kaarskes — , Kaaske(n)s — , Kasekes — , Katse —
,
Katte —

,
Katte-

keeskes— , Keeske(n)s— , Kerskens—,
Kjeskes— , Koekoeks—,Koekske(n)s—

,

Konijnen — , Konings —
,
Koorts — , Kooskes —

,
Kozijnnen — , Kramp —

,

Kroonkens —
,

Kruis — , Kruiskens — , Kullekens — , Labboox —

,

|

Levend — , Levendig —
,

Lint — , Longer —
,
Loopig — , Maagde —

,

j

Mastellekens —
,
Matte —

,
Melk — , Memmen — ,

Minte — , Moeder —

,

Moederkes — , Molle(n) — , Motte — , Munte —
,
Muren — , Muskus —

,

Nagel —
, Ontzwel — ,

Palings — , Papenbloemen — , Pataten — , Pater-

I

nostersbollen — , Paternosters — ,
Pijpen — , Plak — ,

Plek — , Happe —

,

Ratte—
,
Riekende— , Robbroods— , Roederoe— , Salaad— , Schellings—

,
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Schijt — ,
Schuim — , Sinksen — , Sl -Jacobs — , S1-Jans — , S'-Markoens —

,

Slaap— , Slender— ,
Sloot— , Snoek— , Speen— , Spring— , Steenzweer—

,

Sterre — , Stinkende — , Vaan— , Varen— , Vee — , Vergef— . Verkens—

,

VuFYiNGERS — , Vinger — , Vingerhoeds — , Vlas —, Vlek — , Vlekken —

,

Vlot— , Vogel — , Volders — ,
Vorm — , Vorschen — , Vuur —, Water —

,

Weg —
,
Wei-olm —,

Werte(n) —
,
Wetten —, Weurm — . Wild-vuur —

,

Wolf — . Wolle — ,
Worm —

,
Wratte —

,
Zangers — . Zeep — , Zilver —

,

Zuur — ,
Zweer —

.

Kruid-aan-den-balk. o. — Te Exaarde, Saftelare. — ld. als Geneeskruid.

— De afgesnedene stammen, die dikwijls aan eenen balk gehangen worden,

blijven voortgroeien ;
van daar ook een der fr. volksnamen der plant :

Reprise.

—Kruideken, z. Zilver —

.

Kruideken-roer-mij-niet, o. — Te Brecht, Gent, Oost-Roosbeke. —
Mimosa pudica L.: fr. Mimose pudique;

vuig. Sensitive; vl. Gevoelige Mimosa.

— (Fig.) — De naam herinnert de gevoelig-

heid dezer plant : bij de minste aanraking,

kruipt ze in een.

Kruidje-ruur-mich-nie, o. — Te Oost-

ham. — ld. als Kruideken-roer-mij-niet.

Kruidkoek, m. — Te Oostham, Turn-

hout. — De bladeren der Pissebloem;

z. dat w. — Deze bladeren worden

gebruikt om Kruidkoeken (fr. gdteaax aux herbes) te bakken.

Kruidnagelbloemen, v. mv. — Te Poppel. — ld. als Serienen.

bloempjes gelijken aan Kruidnagelen (fr. clous de girofle .)

Kruidoorns, m. — Te Oostroot. — Ribes Uva-crispa L., bijzonder de

gekweekte var. met dikke vruchten, fr. Groseillier d maquereaux; vl.

Groote Stekelbezen.

Kruidwès’, m. — In zuid. Belg.-Limb. (l'itspr. Kraud —.) — ld. als ’t

Blad van Mimosa.

De

volg. w.

Kruidwesch, m. — Te Bree en omstr., Roermonde. — Tanacetum

vulgare L.: fr. Tanaisie commune; vl. Gemeene Reinvaren of Worm-

kruid; d. Gemeiner Rainfarren , Wurmkraut

;

eng. Tansy. — Een

tuesch (verb. van ivisch; van daar het werkw. wisschen = fr. frotter,

nettoyer) = in voornoemde plaatsen, een bundeltje (fr. une petite botte).

Zoo zegt men : Stroowesch, voor een bundeltje stroo: grasivesch, voor

een bundeltje gras. In zuid. Belg.-Limb. wordt die naam bijzonder gebe-
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zigd, sprekende van een bundeltje dat moet dienen om het keukengerief of

andere meubelen te schuren (te wisschen

)

of af te vrijven. Nochtans vindt

men het w. ook in eenen meer algemeenen zin, b. v. Vreêwesch, d. i.

een bundeltje gras of stroo, aan eenen stok gebonden of rechtstreeks in

den grond geplant, om aan te duiden dat die plaats in vrede moet gelaten

worden, dat is te zeggen, dat men er geen gras of klaver mag komen

snijden, er niet mag met kudden op hoeden, enz. — Alzoo ook zegt men :

Kruidwesch, d. i. een bundel van zekere kruiden. Deze kruidweschen

worden, op 15 Augustus (feest van O.-L.-V.-Hemelvaart), in groote menigte

in de kerk gewijd en later, gedurende de onweders verbrand, om ongeluk-

ken te voorkomen. Op sommige plaatsen zijn deze Kruidweschen alleenlijk

van Tanacetum vulgare L. gevormd (en van daar de vl. volksnaam der

plant); elders (bijzonder in zuid. Belg.-Limb.) voegt men er den Artemisia

vulgaris L. bij en van daar is deze laatste plant Sl-Janskruid genoemd.

(Voor verderen uitleg van dezen naam, z. S‘-Janskruid 1°).

Kruike-roer-mij-nie, o. — Te Mariakerke (W.-Vlaand.), Wetteren. — ld.

als Kruideken-roer-mij-met .

Kruiken-en-roere-mij-niet, o. — Te Gent en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Kruiken-en-roert-mi-niet, o. — Te Lokeren, Nederbrakel. — ld. als

Kruideken-Roer-mij-niet.

Kruikskensbloem, v. — Te Gent. — Nepenthes distillatoria L.; fr.

Nepenthes distillatoire

;

vl. Kannekenskruid. —
(Fig.) — Eene plant uit Indië, welker breede blads-

tengels kruik- of kansormig eindigen en in deze

holte helder water bevatten.

Kruinagels, m. en v. mv. — Het volk, dit w. van

’t vr. geslacht makende, onderverstaat waarschijnlijk

’t w. bloem of bloemen. — 1° Te Aarschot, Hersselt,

Eichtaart, Lokeren, Werchter. — ld. als Giroffel-

nagel. — 2° Te Anwerpen, Brasschaat, Brescht Des-

schel, Eeckeren, Eersel, Esschen, Gheel, Hoogstraten,

Moll, Rethy, Turnout, Vosselaar. — ld. als Serienen.

— De vorn/der bloem gelijkt op dien der Giroffel- of Kruinagels.

Kruinoot, v. — Te Lokeren. — Verb. van Kruidnoot. — ld. al Muskoot.

Kruiperkens, o. mv. — Te Esschen. — ld. al Gapuciene(n). — De stam

der plant kruipt altijd vooruit langs den grond.

Kruiperwt, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Fr. Pois nains. — Voor

uitleg, 7 . Klimmer.

— Kruip-in, z. Hanske —

.
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Kruipphlox, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Phlox Drummondii Hook.:

fr. Phlox de Drummond; vl. Nedervallende Vlam-

bloem. — De stammen dezer soort van Phlox zijn neder-

vallend en kruipen min of meer langs den grond.

Kruipt-door-d’ie -hage, o. — Op sommige plaatsen, zegt

men : Krep-door — .
— Te Baarle, Deynze, Drongen,

Exaarde, Gaver, Landegem, Massemen, Petegem, Saffelare.

— Id. als Onderhaag. — Dit kruid groeit gewonelijk aan

den voet der hagen, het kruipt voort langs den grond en

kruipt alzoo dikwijls door de hagen.

Kruipweurft, m. — Te Poppel. — ld. als Heiwurf. —
Soort van Weurft (d. i. in ’t wild wassende Wilg), die zoo klein blijft dat

zij, om zoo te zeggen, over den grond kruipt. — (Vits, Mém. cour. inéd.J

Kruisbessen, v. mv. — Te Goes, ’S Gravenshage. — Verb. van Kroes-

bessen? Kroeselbessenl — Dezelfde bet. als Kroesels.

Kruisbezielaar, m. — Exaarde, Saffelare. — Evonymus europaea L.:

fr. Fusain d’Europe

;

vuig. Bonnet-carré, Bonnet-de-prétre

;

vl. Kardi-

naals- of Papenmuts; d. Pfaffenhütlein

;

ital. Beretto da prete ,

Evonimo. — De vrucht van dit struikgewas is eene bezie die, van boven,

kruis\xï]ze verdeeld is.

Kruisdèn, v. (Klemt, op den). — Te Neerpelt. — Z. Greindèn, voor

uitlegen bet.

Kruisdoorn, m. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Barberis. — De doorns van dit struikgewas

goeien 3 en 3 te samen en vormen alzoo een kruis.

— Kruisken, z. Rood—

.

— Kruiske(n)s, z. Roode —

.

— Kruiskensbloem, v.— 1° Te Hersselt,Wolfsdonck.— ld. als Kolbloem 1°).

— Alzoo genoemd om den vorm van het zaadhuisje (fr. la capsule) dat,

van boven, kruisxv\\ze verdeeld is. — (Fig. bl. 209.) — 2° Te Bautersem,

Vertrijck. — ld. als Kaarskenskruid.

Kruiskenshout, o. — Te Poppel. — ld. als Kruisbezielaar. — « De

viervakkige vruchten hebben den vorm van het uitgesneden kruis, waarmede

de priesters Aschwoensdag de geloovigen teekenen. » — (Vits, Mém.

cour. inéd.)

Kruiskenskruid, o. — Te Berthem, Hoeleden, Huldenberg, Leest,

Machelen, Messelbroeck, O.-L.-V.-Waver, Perck, Rotselaar, Siehem, S'-Joris-

Winghe, Vilvoorde, Werehter, Wesemaal, Wolverthem, Zeelhem. — ld. als

Kaarskenskruid.
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Kruiskruid, o. — Te Rethy. — ld. als ’t voorg. w.

Kruismunt, v. — Te Boxtel. — Misschien verb. van Awsmunt, Kroesel-

munt? — ld. als Bruinenheilige.

Kruisriet, o. — Te Helchteren. — ld. als Dod, Dodde. — Dit riet is alzoo

genoemd omdat het dikwijls naast of op het Kruis, in de werktuigen der

Passie van Onzen Heer, verbeeld wordt; van daar ook een zijner fr. volks-

namen : Roseau de la Passion.

Kruis-van-Malta, o. — Deze naam beduidt, te Exaarde en te Saffelare,

twee gansch verschillige planten, maar wier bloemblaadjes kruiswijze

staan en wier bloem op een Kruis-van-Malta trekt. Dit zijn : 1° Lychnis

Chalcedonica L.; fr. Lychnide de Chalcédoine

;

vuig. Croix-de-Malte ou

de-Jérusalem

;

vl. Bloem van Constantinopel, BI. van Chalcedonia. —
2° Clarckia pulchella Pursh. ; fr. Clarckia gentille; vl. Bevallige

Clarckia. — Twee gekweekte sieraadplanten.

Kruitsen — of Kruiïken-roert-mij-niet, o. — Te Laarne. — ld. als

Kruideken-roer-mij-niet.

Kruk, z. Krok.

Krukken, z. Krok.

Krul-Acacia, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Acacia revoluta Kunth.:

fr. Acacia dfeuilles roulées.

Krul-Andijvie, vr. — Te Exaarde, Saffelare. — Andijvie met gekrulde

bladeren; fr. Endive frisée.

Krul-Kool, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Kool met gekrulde bladeren;

fr. Chou frisé.

Krul-Lelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Lelie met gekrulde bloem-

bladeren.— Lilium Martagon L.-. fr. LisMartagon ;vl. Martagons-Lelie .

Krulle-Mille, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Anthemis nobilis L.: fr.

Anthémide noble, Camomille romaine. — De stammen der plant zijn

nedervallend en krollen of krullen onder malkander; Mille is eene

verminking van ’t fr. Camomille.

Krul-Salauw, m. — (Uitspr. Kreul —.) — Te Audenarde en omstr. —
Sala met gekrulde bladeren. — Wordt gezegd zoowel van de Andijvie, als

van de echte Sala.

Krul-Saloeë, m. — (Uitspr. Kreul —.) — Te Gent en omstr. — ld. als ’t

voorg. w.

Ku(h)eul, z. Kool.

Kuiperblommen
, v. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als Haaglelie.

Kuiperslesch, v. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Grachtlisch. — Wordt

door de kuipers benuttigd, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.J, om de reten

van kuipen, tonnen, emers, enz. te stoppen.
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Kuipkens, o, mv. — 1° Te Gaver. — ld. als Akelei. — Zoo genoemd

naar den vorm der bloemen. — 2° Te Exaarde, Lokeren, Saffelare, Wetteren.

— Id. als Klokjes.

—Kulen, z. — Koolen.

—Kulen, z. Raap — , Spruit—

.

—Kullekens, z. Hane —
,
Papen — .

Kullekenskruid, o. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Koekoekebloem. —
De onderaardsche knollen der planten zijn Mvormig (fr. en forme de

testiculesj; van daar ook de fr. en de lat. naam der planten : Orchis , (van ’t

gr. op^ts = teelbal, zaadbal). — (Fig. bl. 206.)

—Kullen, z. Hane —
,
Papen—

.

— Kultjes, z. Popen —

.

Kupertjes, o, mv. — Te Dixmuide en omstr. — ld. als Arikel.

Kwa-Jongens, m. mv. — Te Gheel, Hoogstraten, Lichtaart, O.-L.-V.-

Thielt, Schilde, Turnhout en omstr., Vilvoorde, Zeverdonck. — ld. als

Bunt. — Ziehier hoe M. Vits (Mém. cour. inéd.), uitleg geeft aangaande

dezen naam. « Kwa-Jongens is eene verkorting van kwade-jongens. De

stijve halmen dezer grasplant dienen tot het zuiveren der pijpenstelen; en

daar de kwade-jongens

,

’t is te zeggen, de knapen van vijftien tot twintig

jaren, er fier op zijn dat zij kunnen rooken en dikwijls zulke halmen bezigen,

zoo heeft men deze laatste ook Kwa-Jongens geheeten. »

Kwa-Knak; Kwa-Knap, v. — ld. als Haneknap. — « Verkortingen van

Kwade-Knak, Kwade-Knap. — De eerste naam is slechts eene verb. van

den tweeden. — Eene knap is een werktuig met houten tanden, dienende

om de vlasdraden van de stengels te scheiden. De zaadbolletjes van den

Ranunculus arvensis L.; fr. Renoncule des champs; vl. Veld-Ranonkel ,

(plant welke door deze namem bedoeld wordt) hebben ook vele tandjes.

Daarmede blijven zij gemakkelijk aan de kleederen hangen en men kan ze

er slechts met moeite uitrukken. Van daar de naam Kwade-Knak of

Kwa-Knap. — Men vindt den naam Knap terug, in Haneknap. — Z. dit w.

— Kwd-Knak wordt gezegd te Campenhout; Kwa-Knap, te Hauwaart ».

— (Vits, Mém. cour. inéd.)

Kwa-Oogenbloem, v.— 1° Te Heffen, Mechelen.— Anemone nemorosa L.:

fr. Anémone Sylvie

;

vl. Bosch- Windkruid. — Verkorting van Kwade-

Oogenbloem. — Zinspeling op de huidontstekende eigenschap der plant.

(Vits, Mém. cour. inéd.) — 2° Te Blaasveld. — Pyrethrum Leucan-

themum Coss. en Germ.; fr. Pyrèthre Leucanthème; vuig. Grande

Marguerite

;

vl. Wilde Ganzebloem.

Kwa-Paar, v. — Te Herent, Huldenberg, Molenbeek-Wersbeek, Werchter,

Wesemaal. — Verb. van Kweepeer. — Z. dit w.
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Kwalster, Kwalsterboom, m. — Te Brecht, Poppel. —-ld. als Haveresch.

— « Eene Kwalster, » zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.J « is eigenlijk

eene fluim of een taaie slijm. Weiland denkt dat de naam des booms komt

van den slijmerigen aard der beziën. »

Kwassia, z. Quassia.

Kweek, m. — Te Mechelen-a/Maas. — ld. als Hondsgras. — Kweek,

komt, volgens Weiland, van kwik , dat bewegelijk bet., omdat deze planten

zich zeer snel vermenigvuldigen. (Vits, Mém. cour. inéd.)

Kweekpeer, v. — In zuid. Belg.-Limb. (waar de uitspr. Kweekpêr is),

alsook te Bierbeek, Lichtaart, Oostham, Turnhout. — ld. als Kweepeer.

Kweenpeer, v. — Verb. van Kweepeer. — Te Brussel, Neer-IJssche. —
ld. als Kweepeer.

Kweepeer, v. — Te Aalst, Bautersem, Brecht, Clercken, Dixmuide en

omstr., Eessen, Esschen, Gent en omstr., Laarne, Lokeren, Nieuwerkerke,

Oost-Roosbeke, Rethy, Thourout, Vertrijck, Wetteren, Woumen, Zarren. —
Cydonia vulgaris Pers.; fr. Cognassier commun

;

vl. Gemeene Kwee-

boom

;

d. Quittebaum.

Kweeperre, v. — Te Gent en omstr. — ld. als ’t voorg w.

Kwezelkens, o. mv.— 1° Te Rethy. — Scabiosa atropurpurea L.; fr. Sca-

bieuse des jardins; vuig.

Fleur de la veuve; vl.

Gekweekt Schurftkruid.

— (Fig.)—De zwart-bruine

kleur der bloem gelijkt

op de donkere kleur der

kleederen van de kwezels.

— 2° Te Vilvoorde. — ld.

als Goudbloem 3°), d. i. in den zin van Coreopsis L. — Z. Goudbloem 3°).

Kwezelsbloem, v.— Te Exaarde, Gent, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w. 1°).

Kwezeltippen, m. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld als Capuciene(n).

Bloem van Scabiosa. Doorgesnedene bloem.

L
Laaister —

, z. Lijster—

.

Labboone(n), v. mv. — Te Antwerpen, Bailleul, Berg, Berthem, Berthen,

Bloir, Brecht, Eist, Esschen, Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Lichtaart,

Mali, Mcmbruggen, Meteren, Millen, Nederheim, O.-L.-V.-Thielt, Oostham
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(uitspr. Labboeëne), Rethy, ’S Heeren-Elderen, Sl-Jans-Cappel, Sluizen,

Tongeren, Turnhout, Yleteren. — Faba vulgaris Mönch.; fr. Fève com-

mune; vuig. Fève de marais; vl. Paardeboon
,
Labboon; d. Pferde-

bohne; eng. Bean. — « Labboon, staat voor Labboon, » zegt M. Vits

(Mém. cour. inéd.j. « De sluimen of schalen, waarin de boonen zitten, zijn

malsch en zacht gelijk een lap. Daarom heet men ze, te S l-Joris-Winghe,

Wollen- Vodden, zoo lang de boonen nog niet dik zijn. »

Labboonkruid, o. — Te Rethy, Schelle. — ld. als Boonkruid. — Wordt

veel gebruikt om de boonen, en bijzonder de Labboonen, te bereiden.

Labensche-Kêzen, v. mv. — Verb. van — Kersen. — Te Oost-Roosbeke.

— Eene var. van zwarte Kersen.

Labrierboom, m. — Te Turnhout en omstr. — Verb. van Laurierboom.

— Z. dat w.

Lammersteerten, m. mv. — 1° Te Gaver. — Amaranlhus caudatus L.;

fr. Amaranthe d queue; vuig. Queue-de-renard;\\. Amarant, Vossesteert.

— 2° Te Baarle, Brecht, Drongen, Exaarde, Landegem. — Phleum pra-

tense L.; fr. Phléole des prés; vl. Weide-Phleum, Timothijgras.

—Lammersteert, z. Wille —

.

Lamoen, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Meloen.

Lamoentjes, o. mv. — Idem, ibid.

Lange-groezen, m. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Z. Korte-Groezen.

Lantolie, v. — (Uitspr. — olé .)— Te Wetteren. — Verb. van Lampolie.—
Gewone olie, zooals men ze eertijds in de lampen brandde; fr. huile de

Colza, de Navet, de Cameline.

—Lappen, z. Zok —

.

Larierboom, m.— Te Lokeren, Nieuwerkerke.— Verb. van Laurierboom.

— Z. dat w.

Larix, m. — Te Antwerpen, Laarne, Oostham, Turnhout, Wetteren. —
ld. als Lork.

Laurier, m. — Te D’Worp. — ld. als Laurierboom.

— Laurier, z. Wilde —

.

Laurierboom, m. — Te D’Worp, Laarne, Oostham, Oost-Roosbeke. —
Laurus nobilis L.; fr. Laurier noble; vuig. Laurier-sauce

;

vl. Gewone

Laurien' of Laurierboom.

Lauwelier, m. — Te Brecht, Esschen. — ld. als ’t voorg. w.

Lauweliereboom, m. — Te Poperinghe. — ld. als Laurierboom.

Lauwerier, m. — Te Audenarde, Nederbrakel, Vlamertinghe. — ld. als

Laurierboom.

Lauwrier, Lauwrierboom, m.— Te Bailleul, Berthen, Meteren, Thourout.

— Id. als Laurierboom.



LEE. 229

Lauwers-Tien, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Viburnum Tinus L. ;
fr.

Viorne Laurier-Tin. — Tien is een verb. van ’t lat. Tinus of van ’t

fr. Tin.

Lavelier, m. — Te Brussel en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Laurierboom.

Lavelier(e)boom, m. — Te Brussel, Leuven en in zuid. Belg.-Limb. — ld.

als Laurierboom.

Lavendel, m. — Te Vilvoorde. — Lavandula Spica L.; fr. Lavande en

épi of L. Spie; vl. Aarvormige Lavendel. — Verb. van den lat. naam

der plant.

Lavender, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als ’t voorg. w.

Laves, o. — Te Rethy en omstr. — Levisticum officmale Koch.; fr.

Livèche officinal; vl. Genezend Lavas. — Wordt gebruikt als genees-

middel tegen den brand bij het vee.

Lavesch, o. — Te Poppel. — ld. als ’t voorg. w.

Lavron’, m. — Te Berg, Bloir, Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als

Averoon, waarvan deze naam eene verb. is.

Lawerierboom, m. — Te Lichtaart. — ld. als Laurierboom.

Leentges’, z. Lintgras.

Leêrband, m. — Te Exaarde, Saft'elare. — Eene var. van Salix pur-

purea L.; fr. Saule rougedtre; vuig. Osier

rouge; vl. Roode Wilg, Roode Wisschen. —
(Fig.)— Deze var. is bleek-rood van kleur; schiet

weinig oogen en is taai als een lederen band.

Van daar haar naam.

Lees, v. — Te Oost-Roosbeke. — Verb. van

Lesch of Lisch. — Z. Hoflisch.

Leeuwe(n)muilke(n)s, o. mv. — 1° Te Mali,

Sluizen en omstr. (uitspr. —maailkes).— Linaria

vulgaris Mill.; fr. Linaire commune ; vl. Gemeen

of Groot Vlaskruid. — 2° Te Laarne, Meersen,

Nieuwerkerke. — Antirrhinum majus L.; fr.

Muflier d grandes fleurs; vuig. Gueule-de-lion ; vl. Groot Leeuwen

muiltje. — (Fig.) — Alzoo genoemd om den vorm der

bloem, die bij deze twee soorten, m?«7vormig is.

Leeuwenbakkesen, o. mv. — Te Bautersem, Herent,

Veerle, Vcrtrijck. — Bakkes, verb. van bakhuis =
muil. — ld. als ’t voorg. w. 2°).

Leeuwenkoppen, m. mv. — Te Gheel. — ld. als

Leeuwe(n)muilke'N)s 2°).
Bloem van

Antirrhinum majus.

a. Vrouwelijke bloem van
Salix; — b, Opengaande
vrucht.
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Leeuwenmuilen, m. mv. — Te Esschen, Exaarde, Saffelare, Waanrode.

— Id. als Leeuwe(n)muilke(n)s 2°).

— Leguum, z. Porseleine —

.

Leitu-Sala, m.— Te Bambecque en omstr., Herzeele, Wilder, Wormhoudt.

— Id. als Salaad. — Verb. van ’t fr. Laitue en Salade.

Lekblaren, o. mv. — Te Gheel en omstr. — Rumex aquaticus en

L. Hydrolapathum Huds.; fr. Rumex aquatique en R. Patience-d'eau;

vl. Water-Zurkel en Rivier-Zurkel. — Lek of Lak = in deze streek,

een stilstaand water, een poel, een meer. Deze planten groeien grootendeels

aan den oever der wateren. — Blaren — verkorting van bladeren. Deze

bladeren zijn zeer groot en vestigen bijzonder de aandacht van ’t volk.

Lekkerbeet, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Phaseolus vulgaris

L., var. nanus; fr. Haricot commun, var. name; vuig. Haricot nain;

vl. Struikboonen. — Deze var. heeft eenen zeer fijnen smaak; van daar

Lekkerbeet geheeten.

Lekkerbeetjes, o. mv. — Te Lokeren. — ld. als ’t voorg. w.

—Lêl, z. Witte —

.

— Lélé, z. Gele — , Water —,
Witte —

.

— Lelie, z. Dag — , Geel — ,
Gele-Mei — , Geluwe— , Geluwe-Water —

,

Gouden —
,
Haag —

,
Héve —

,
Kerst — , Kromme — ,

Krul —
,
Mei —

, Miz —

,

Paasch — , Park — ,
Roode —

,
Sinksen —

, S‘-Antonius —
,
S 1-Jacobs —

,

S^Josephs — , Tiger —
,
Veld — , Verkeerde —

,
Water —

,
Wilde —

,

Witte — ,
Witte-Water —

.

Lelie-van-Dalen, v. — Te Hever en omstr. — Convallaria maialis L.:

fr. Muguet de mai; vl. Lelieken-uü-den-dale ; d. VFohlriechendes

Maiglockchen of Maiblümchen ; eng.

Lily of the volley; ital. Giglio delta

Convalli. — (Fig. — De eertijds ge-

bruikte lat. naam was Lilium Conval-

lium = Lelie-van-dalen. — De bloempjes

dezer plant gelijken niet slecht op kleine

witte Leliën en groeien bijzonder in

de dalen. •

Lelie-van-Park, v. — ld. als Park-Lelie.

Leliekens, o. mv. — Te Wilrijck. — ld.

als Lelie-van-Dalen.

—Leliekens, z. Bosch — , Dag —

.

Leliekens-der-Dale(n), o. mv. — Te

Antwerpen. — ld. als Lelie-van-Dalen. Convallaria maialis.
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Leliekens-van-Dale(n), o. mv. — Te Rotterdam.— Id. als Lelie-van-Dalen.

Lemmekensblaren, o. mv. — Te Hoeleden. — Verbaseum Thapsus L.

en V. thapsiforme Schrad.; fr. Molène Bouillon-blanc en M. Faux-

Bouillon-blanc

;

vl. Wolbladige Toorts en Grootbloemige T. — Lemme-

ken = lammeken. — De bladeren dezer planten zijn zacht en wollig

gelijk een lam.

Lemmekens-ooren, o. mv. — Te Steenockerzeel. — ld. als ’t voorg. w.

— De bladeren gelijken, door hunnen vorm, aan de ooren van een lam.

Lénde, z. Linde.

Léndenboom, z. Lindeboom.

Lepellijn, m. — Te Machelen,

Steenockerzeel.—Id. als Ebbelijn.

Lerk, m. — Te Rethy. — ld.

als Lork.

Lés’, v.—Te D’Worp.— Id. als

Hoflisch. — Z. ook Lèss’.

Carex arenaria
,
met zijnen onderaardschen stam (fr. Rhizome).

Les’bloeme(n), v. mv.—Te Rerg, Bloir, Genoels-Elderen, Mali, Nederheim

Sluizen. — ld. als Grachtlisch.

— Les’bloeme(n), z. Gele —
, Violette —

,

Wilde —

.

Lesch, m. — Te Bautersem, Huldenberg,

O.-L.-V.-Thielt, Vertrijck. — Beduidt in ’t algem.

het geslacht Carex L.; fr. Laiche; vl. Zegge (lig.);

en in dien zin is ’t w. van ’t mannelijk geslacht.

— « Eene Lesch is eigenlijk een blad dat lang,

smal en plat is, gelijk een lint (fig. bl. 232), b. v.

eene poorlesch (blad van Allium Porrum L.;

fr. Poireau; vl. Prei). Zoo zijn ook de bladeren

dezer grasplanten. » (Vits, Mém. cour. inéd.) —
7j. ook Less’.

—Lesch, z. Kuipers —

.

Lès’gras, o. — Te Zeelhem. — ld. als Grachtlisch.

Lès’hoechel, v. — Tc Huldenberg. — ld. als Hoflisch.

Bloeiwijze van Carex. —
Eene mannelijke aar (meel-

draden) en twee vrouwe-
lijke (stampers).
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Lès’look, o. — Te Huldenberg. — ld. als

Koornsterre.—Deze plant heeft onderaardsche

knollen gelijk het gewoon Look en heeft

bladeren als Lesschen. — Z. ook Lesch.

Less’. — Te Poperinghe, Wetteren. — ld.

als Dekriet. — Z. ook Lesch, voor den algem.

zin van dit w.

Lesschen, v. mv. — 1° Te Betecom, Herent,

Nederbrakel, O.-L.-V.-Thielt, Wesemaal.— Id.

als Hoflisch. — 2° Te O.-L.-V.-Thielt, heeft

dezelfde naam ook de bet. van Grachtlisch. —
(Fig.) — Z. dat w. —Z. ook Lesch, voor den

echten zin van dit w.

Lesse(n), v. mv. —
1° Te Alveringhem

,

Helchteren. — ld. als

Grachtlisch. — 2° In

zuid. Belg.-Limb. —
ld. als Dod, Dodde.

— 3° In zuid. Belg.-

Limb., heeft dit algem.

w. ook nog denzelfden

zin als Duil. — Z. ook

Lesch, voor de algem.

bet. van dit w.

— Lesse(n),z.GROOTE

—
,
Water —

.

Lesterbeize(n), v. mv. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. — De vruchten van

de Haveresch (z. dat w.). — Verb. van Lijsterbeziën

:

deze beziën dienen

om lijsters te vangen.

Lesterbizzem(e), v. mv. — Te Turnhout. — ld. als ’t voorg. w.

Leukbiezen, v. mv. — Te Schilde. — Scirpus lacustris L.; fr. Scirpe

des lacs; vl. Meer-Bladbies. — Verb. van Luikbiezen. — Deze biezen

dienen om stoelen te luiken, zoo als men te Schilde zegt; (fr. garnir les

chaises de joncs (Scirpes) tordus ou de paille).

Levendig-Kruid, o. — Te Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt.— Sedum

purpureum Link.; fr. Orpin purpurin; vuig. Herbe-d-la-coupure; vl.

Purper Vetgroen of Knollig Vetgroen. — Dit Kruid wordt afgesneden

en, op vele plaatsen, aan eenen balk gehangen, waar het voortgaat met

groeien
;
van daar de naam van Levendig-Kruid.

u, Dorgesnedene bloem. Iris.
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Levensboom, m. — Te Exaarde, SafFelare. — Men zegt soms ook Boom-

des-levens. — ld. als IJzeren-Duivel. — Al deze namen bet. dat deze

planten zeer taai van leven zijn.

Lèwerier, m. — Te Gent en omstr. — Verb. van Laurier

.

— ld. al&

Laurierboom.

Lêzemeel, v. — Te Wetteren en omstr. — Verb. van Lijze- of Lijn-

zaadmeel; fr. farine de lm.

Lèzepoer, o. — Te Wetteren. — ld. als ’t voorg. w. — Verb. van Lijze-

of Lijnzaadpoeder.

Lêzolé, v. — Te Wetteren en omstr. — Verb. van Lijze-olie of Lijnzaad-

olie; fr. huile de lin.

Lichtmisbloem, v. — Te Assche en omstr. — ld. als Sneeuwklokjes. —
De plant bloeit omtrent Lichtmis.

Liefde-Appelen, m. mv. — Te Gent. — Lycopersicum esculentum Dun.;

fr. Tomate comestible; vuig. Tomate; vl. Tomaat, Liefdesappel.

Lielas’, m. mv. — Te Brussel. — ld. als Serienen. — Verb. van ’t

fr. Lilas.

Lier, m. — Te Lokeren. — ld. als Klimop 2°;. — Verb. van ’t fr. Lierre .

Lies, v. — Te Itteghem, Schilde. —Id. als Hoflisch. — Verb. van Lisch.

— Z. ook Liezen.

—Lies, z. Wilde —

.

Liesterbezen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — De vruchten van de

Haveresch; z. dat w. — Verb. van Lijsterbeziën : d. i. beziën die dienen

om lijsters te vangen.

L.-V.-, z. ook O.-L.-V. —

.

Lieve-Vrouwkens, o. mv. — Te Aarschot, Wolfsdonck.— Id. als Vergeet-

MIJ-NIET.

Lieve-Vrouw-Bloemeke(n)s, o. mv. — Te Aarschot, Brecht, Brussel

(uitspr. L.-Vraa —), Gheel (uitspr. L.-Vrau —), Hauwaart, Landen,

Machelen,Messelbroeck, Saventhem, Schilde, Tessenderloo,Veerle,Vilvoorde..

— Id. als Vergeet-mij-niet. — De bloempjes zijn blauw van kleur; d. L

hebben de kleur die aan O.-L.-V. toegewijd is.

Lieve-Vrouw-Bloemekens-van-Perck, o. mv. — Te Peick .
— Spendaria

Spendum Alph. DC. ; fr. Spéculaire Miroir; vuig. Miroir de Vernis;

vl. Grootbloemige Vrouwenspiegel. — In de kerk van Perck is O.-L.-V.

afgebeeld met zulk een bloempje in de hand. — (Vits, Mém. cour. inéd.)

Lieve-Vrouw-Handekens, o. mv. — Te Cortenbosch, O.-L.-V. -Thielt. —
Orchis mandata L.; fr. Orchis mandé ou tacheté; vl. Gevlekt Standel-

kruid.— (Fig. bl. 234.)— « De bol dezer plant is gespleten en gelijkt zeer wel
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aan eene hand. De kinderen rukken de planten dikwijls uit, om de handjes

te zien : de oude hand verbeeldt, volgens hen,

de hand van S l-Joseph, terwijl de nieuwe bol

die van O.-L.-V. voorstelt. Zij vinden zich echter

nog al dikwijls bedrogen, daar de Orchis Morio

L.; (fr. O. bouff'on; vl. Harlekijns Standel-

kraid) op dezelfde plaatsen groeit. Immers, deze

heeft geene gespleten bollen. — (Vits. Mém.
cour. inéd.) — (Fig.)

Lieve-Vrouw-Peer, v. — Te Nieuwerkerke. —
Soort van Peer, die omtrent het feest van O.-L.-V. -

Hemelvaart rijp wordt.

Liezen, v. mv. — Te Oostham. — ld. als

Grachtlisch. — Z. ook Lies.

— Lijne, z. Geel —
,
Witte —

.

Lignenboom, z. Lindeboom.

Lijden-van-Onzen-Heer, o. — Te Vilvoorde. —
ld. als Jerusalemsklaver. — Z. dat w., voor

Uitleg. Orchis Morio,.

Bloem van
Orchis maculata.

De onderaardsche handvor-
mige bollen. — a, de oude

;

b
,
de nieuwe bol.

De onderaardsche ronde bollen

;

— a, de oude ;
b, de nieuwe bol.

Lylac, m. — Te Herzeele, Wormhoudt en omstr. — ld. als Serienen. —
Lylac, is de engelsche naam der plant.

Lijm, m. — Te Aarschot, Betecom, Bierbeek, Wesemaal. — ld. als

Jesukenssnot. — Deze stof is /«/machtig; van daar de naam.

Lijnolie, v. — In zuid. Belg.-Limb. (uitspr. Laainwoile)

;

te Brussel en

omstr., waar men ook de uitspr. Laainole hoort; fr. hnile de lin. — Te

Brussel zegt men soms ook Laaizoödóle.
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Lijnzaad, m. en o. — Zie hier de verschillige uitspr. die wij in België en

Fransch-Vl. ontmoet hebben :

1° Te Bailleul en omstr., Esschen, Oost-Roosbeke, Poperinghe : Lijnzaad.

2° Te Brussel en omstr. : Laaizood.

3° Te Dixmuide en omstr. : Lizaad
,
Liënzaad.

Te Laarne : Lijzwoi.

5° Te Lokeren : Lijzwoïd.

6° Te Thourout : Lizaad.

7° Te Wetteren : Lêzoid.

8° In zuid. Belg.-Limb. : Lézwoid. — Zoo als men ziet, al deze namen zijn

verb. van ’t vl. Lijnzaad; fr. graine de lin, semence de lin.

Lijnzaadmeel, o. — Zie hier de bijzonderste uitspr. :

1° Te Brussel en omstr. : Laaizemeel; Laaizoodmeel

.

2° Te Dixmuide en omstr. : Lizaadmeel; Liënzaadmeel .

3° In zuid. Belg.-Limb. : Lézwoidmêl

;

— fr. farine de lin.

Lijnzaadolie, v. — (De uitspr. van Lijnzaad, is als voor de twee voorg.

ww.) — Fr. haile de lin.

Lijsterbêre(n); v. mv. — (Uitspr. Laaister—.)
— In zuid. Belg.-Limb. —

Verb. van Lijsterbeziën. — ld. als Liesterbezen.

Lijsterbeze(n)hout, o. — Te Laarne, Wetteren. — ld. als Haveresch.

Lijsterbezenboom, m. — Te Aarschot, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-Waver,

Opwijck, Steenockerzeel, Vertrijck, Werchter, Wesemaal. — ld. als

Haveresch.

Lijsterboom, m. — Te Leuven. — ld. als Haveresch.

Lijsterknoppen, m. mv. — Te Rethy. — ld. als Liesterbezen.

Lijzemeel, o. — Te Lichtaart, Rethy, Brussel (uitspr. Laaizemeel)

,

Wetteren (uitspr. Lêzemeel). — ld. als Lijnzaadmeel.

Lijzepoer, o. — Te Lokeren. — Verb. van Lijnzaadpoeder

.

— ld. als

Lijnzaadmeel.

Lijzolie, v, — Te Bierbeek, D’Worp, Neer-IJssche, Oostham, Rethy. —
Verb. van Lijnzaadolie

;

fr. huile de lin.

Lijzoolde, v. — Te Laarne.— ld. als ’t voorg. w.— Olie= Oolde, te Laarne.

Lila-Stroobloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Xeranthemum annuum
L.; fr. Xéranthème annuel

;

vuig. Immortelle pourpre, I. Manche. —
Bloemen met strooachtig bekleedsel (fr. involucre a écailles scarieuses) en

van purpere (lila) of witte kleur.

Lilje, z. Geel— , Witte—.

Linde, v. — Echte vl. naam, die op vele plaatsen in gebruik is, om den

Tilia L.: fr. Tilleul, aan te duiden. — (Fig. bl. 236.)
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Lindeboom, m. — ld. als ’t voorg. w.

Linje, v. — Te Aalst. — ld. als Linde.

Linjeboom, m. — Te Bierbeek. — ld. als Lindeboom.

Linn’, v. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Linde.

Linneboom, m. — Te D’Worp, Leuven, Neer-IJssche

en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Lindeboom.

—Linten, z. Zijden —

.

Lintgras, o. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als

Lintkruid.

Lintkruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Phalaris

variegata Coss. en Germ. (Baldingera arundinacea
Bloem van Ttha *

Dmrt., var. variegata); fr. Phalaride panachée; vuig. Ruban-de-la-

Vierge; vl. Bontgestreepte (rietachtige) Eenhalm. — Er loopen witte

of geelachtige strepen over de bladeren, die alzoo aan gestreepte linten

gelijken.

Lintriet, o. — Wordt soms ook te Exaarde en te Saftelare gezegd, zoowel

als ’t voorg. w.

Lis’, v. — Te Brecht, Dixmuide en omstr., Esschen, Lokeren. — ld. als

Hoflisch. — Verb. van Lisch.

Lisch, Lisschen, v. en v. mv. — 4° Te Vilvoorde. — ld. als Hoflisch en

Grachtlisch. — 2° Te Aarschot. — ld. als Hoflisch. — 3° Te Brugge en

omstr., Brussel en omstr., Thourout. — ld. als Bloedig-Zwaard. — Voor

verderen uitleg, z. ook Lesch.

—Lisch, z. Gestreept — , Gracht — , Hof —
,
Tamme — ,

Water —

,

Wilde —
,
Zwaard —

.

Lischbloem, v. — Te Opwijck, Wormhoudt en omstr. —Id. als Hoflisch.

Lischflesch, v. — Te Vilvoorde. — Pincenectia tubercidata (andere

schrijven Pincenectitia)

;

fr. P. tuberculeux. — De bladeren zijn lisch- of

leschvormig (z. Lesch) en het onderste gedeelte van den stam gelijkt aan

eene flesch.

— Lischi, z. Tamme— ,
Wilde —

.

— Lis(sen), z. Water—, Wilde—

.

Lobelia, v. — Te Drongen, Turnhout, enz. — Lobelia Eriniis L.; fr.

Lobélie Èrine. — Eene kleine sieraadplant met schoone blauwe bloempjes.

Lochtingsulker, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Kantzurkel. —
Lochting = moeshof, te Oost-Roosbeke en op vele plaatsen, in Vlaanderen.

Lochtingswortel, v. — Te Sl-Laurens noemt men alzoo de roode var.

van Wortel, welke gewonelijk in den moeshof (lochting) gekweekt wordt;

in de andere gevallen zegt men alleenlijk Wortel. — Z. dit w.
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Longerkruid, o. — Te Gent, Opwijck. — Pulmonaria officinalis L.:

fr. Pulmonaire officinale; vl. Gemeen Longenkruid. — Werdt eertijds

veel gebruikt in de ziekten der longen; van daar ook de fr. en de lat. naam.

Loof, o. — Te Aalst (uitspr. loïf), Exaarde, Laarne (uitspr. leu(h)euf),

Mariakerke, Nieuwerkerke, Oost-Roosbeke, Saffelare, Scheldewindeke,

Turnhout, Wetteren (uitspr. leu(h)euf). — Brassica Napus L., var.

rapacea; fr. Chou Navet, var. d grosse racine ; vuig. Navet; vl. Raap

of Koolzaad. — Onder den naam van loof (gelijk elders onder den naam

van kruid) verstaat men eigenlijk de bladeren dezer plant. Nochtans zegt

men ook : loof zaaien; een akker loof, enz. Als men de knollen alléén wil

aanduiden, zegt men Rapen.

— Loof, z. Huis —
,
Wit —

,
Zet —

.

Loofbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Barbarea vulgaris R. Br.;

fr. Barbarée commune; vuig. Herbe-de-Stc-Barbe ; vl. Gemeen Barba-

rakruid; d. Barbenkraut. — De bloem trekt op die der Raap, welke

aldaar /oo/geheeten wordt. — Z. ook Loof.

Loofwinde, v. — Te Exaarde. Saffelare. — ld. als Iyoornwinde.

Look, m.en o.,volgens de plaatsen.

— De uitspr. is in ’t algem. dezelfde

als voor ’t w. Boom (z. dit w.); in

zuid. Belg.-Limb. zegt men Ifwjoik.

— Allium sativum L.; fr. AU cul-

tivé; vl. Gewoon Look; d. Knob-

lauch; eng. Garlick; ital. Aglio

domestico. — Deze naam is bijna

overal in gebruik; de gemeenten zijn

te talrijk om hier opgenoemd te

worden.

—Look, z. Beer—, Dak—, Hof—

,

Huis —
, Knof— , Knuf— , Kraai—

,

Lès’ —
, Veld — ,

Wilde —

.

Lookbloemen, v. mv. — Te Aars-

chot, Hersselt. — ld. als Veldlook.

— De plant heeft eenen onderaard-

schen knol, gelijk het gewoon Look,

en onderscheidt zich door hare

schoone, witte bloemen.

Looke, m.? — Te Bailleul, Ber-

then, Meteren, S l-Jans-Cappel, Vle-

teren. — ld. als Look.
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Loopigkruid, o. — Te Schilde en omstr. — Drosera rotundifolia L.; fr.

Rossolis d feuilles rondes; vl. Rondbladige Zonnedauw .
— Waarschijn-

lijk verb. van Loopingkruid : looping heeft, onder andere, de bet. van

uitlooping of afvloeien. Deze plant laat een slijmachtig vocht uit hare

klierachtige bladeren vloeien.

Lork, m. — Te Bautersem, Betecom, Poppel, Vertrijck. — Larix

decidua Mill. (L. europaea DC.); fr. Mélèze d feuilles

caduques; vl. Bladverliezende Lork of Lorkenboom.
— (Fig.)

Louwelier, m. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Wer-

cken, Woumen. — Verb. van Laurier. — ld. als Lau-

rierboom.

Luirik, m.— Te Bautersem, Vertrijck. — Waarschijnlijk

eene verb. van Larix. — ld. als Lork, naam die in

dezelfde plaatsen ook gebruikt wordt.

Luizen, v. mv. — Te Gheel. — Bidens tripartita L.; fr. Bident

tripartit ; vl. Drijdeelige Tandzaad. — « Deze naam, » zegt M. Vits

(Mém. cour. inéd.), « waarmede eigenlijk de zaden

der plant bedoeld worden, wordt ook wel eens aan de

plant zelve gegeven. De zaden gelijken wel een weinig,

door vorm en kleur, aan luizen. »— (Fig.)

Luizenbloem, v. — Te Esschen. — Scabiosa Succisa L.;

fr. Scabieuse Succise ; vuig. Succise, Mors-du-diable ;

vl. Duivelsbeet. — (Fig. bl. 227.) — Er zitten gewonelijk Vrucht van

zwarte beestjes in de bloemen; het volk noemt ze luizen.
Bldens UlPartlta -

Lupien, m. — Te Hoogstraten. — ld. als Koffieboontjes. — Verb. van

’t fr. Lupin.

Luzeern, v. — Te Poperinghe. Vlamertinghe, Wetteren. — Medicago

sativa L.; fr. Luzerne cultivée; vl. Gekweekte Rupsklaver .
— Verb.

van ’t fr. Luzerne.

Luzern(e), v. en m. — In zuid. Belg.-Limb., te Beerst, Clercken, Dix-

muide, Wercken, Wormhoudt en omstr., Woumen, Zarren. — ld. als ’t

voorg. w.

Luzerre, v. — Te Nederbrakel. — ld. als Luzeern.

— Lwoëf, z. Wit —

.

L(w)oik, m. en o. — ld. als Look.

— L(w)oik, z. Hof —

.
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M
Maagdekeers, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Lemmekensblaren. —

Maagd, bet. hier waarschijnlijk de H. Maagd of O.-L.-Vrouw. — De talrijke

bloemen dezer planten zijn dicht te samen geschikt op vorm van eene

heers.

Maagdekenspalm, v. — Te Oplinter, Werchter. — Vinca minor L.; fr.

Pervenche d petites fleurs

;

vl. Kleine Maagdepalm; d. Kleines Sinn-

grün, Immergrün; eng. Periwinkle

;

ital. Pervinca. — Z. ook Mede-

KENSPALM.

Maagdekruid, o. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Maagdelief, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Madeliefje.

Maagdeliefke, o. — Te Esschen. — ld. als Madeliefje.

Maagdenbrem, m. — Te Assche en omstr. — ld. als Gitschalen.

Maagde(n)palm, v. — 1° Te Hoogstraten, Turnhout en omstr. — ld. als

Maagdekenspalm. — 2° Te Hoogstraten en omstr. noemt men alzoo ook den

Ligustrum vulgare L.; fr. Troëne commun; vl. Gewoon Mondhout. —
De bladeren dezer twee soorten van planten hebben omtrent denzelfden

vorm en zijn immergroen, zoodat ’t volk er geen verschil tusschen vindt.

— Z. ook Medekenspalm.

Maagdepalm, z. Groote —

.

Maailkes, o. mv. — Verb. van Muilkens. — In zuid. Belg.-Limb. —
ld. als Leeuwe(n)muilke(n)s 2°).

Maandroos, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Wilder, Worm-

houdt. — Althaea rosea Cav. (Alcaea rosea L.); fr. Guimauve d fleurs

rosées; vuig. Rosé trémi'ere, R. d’outre-mer, R. de mer, R. de Bamas >

Passé-Rosé; vl. Stokroos; d. Stockrose.

Maar, m. — Te Mali, Sluizen en omstr. — ld. als Lavès.

— Madammeke(n)s, z. Naakte —
,
Pover —

.

— Madamme(n), z. Naakte —

.

Madelein, v. — Te Rotterdam. — Origanum Majorana L.; fr. Orïgan

Marjolaine; vuig. Marjolaine

;

vl. Marjolein, Mariolein. — Madelein

is eene verb. van deze laatste namen.

Madelief, v. Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Madeliefje.

— Madelief, z. Groote —

.

Madeliefje, o. — Te Rotterdam. — Bellis perennis L.; fr. Pdquerette

vivace; vuig. Petite Marguerite, Pdquerette; vl. Madeliefken

,
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Madeliefje; d. Masliebe. — (Fig.) — Van Made, d. i. weide. —
Madeliefje = dus : Zieƒbloempje uit de weide.

Madeliefke, o. — Te Brecht, Turnhout. — ld. als ’t voorg.

w., maar wordt alleenlijk gezegd van de gekweekte var. met

dubbele bloemen. Van de wilde soort sprekende, zegt men

Driesblommeke. — Z. dat w.

Madelieve, v. — Te Reeth. — ld. als Madeliefje.

Madelieveke(n)s, o. mv. — Te Antwerpen, Duffel, Gent

en omstr., Lokeren, Nederbrakel, Nieuwerkerke, Wilrijck.

— Id. als Madeliefje.

—Madelieveke(n)s, z. Straat —

.

Madepalm, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Vinca minor L.: fr. Per-

venche dpetites fleurs; vl. Kleine Maagdepalm

;

d. Kleines Sinngrün,

Immergrün

;

eng. Periwinkle; ital. Pervinca. — Verkorting van

Maagdepalm.

—Madepalm, z. Groote —

.

Magnolia, m. — Algemeene naam, die men somtijds hoort gebruiken om

de verschillige gekweekte soorten van het geslacht Magnolia L. aan te

duiden.

Mahonie, m.: Mahoniehout, o. — Bijzonder in zuid. Belg.-Limb.— Hout

van den Swietenia Mahogoni L.; fr. Bois d’Acajou (le vrai Acajou). —
Verb. van Mahogoni.

Maïs, m. — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, S^Jans-Cappel, Vleteren. —
Zea Mays L.; fr. Maïs cultivé;

vuig. Blé-de- Turquie

;

vl . Turksche

Tarwe, Turksch Koren, Maïs

;

d. Turkenweizen
,

Wölschkorn

,

Kukuruz, Maïs; eng. Indian of

Turkey Corn, Maize; ital. Grano

turco, Melicone. — (Fig.)

Maleize, m. — Te Neerpelt. — ld.

als Lork. — Verb. van Mélèze, fr.

naam van den boom.

Malem, m. — Te Berthem, Gaver,

Hove, Leest, Londerzeel, Merchtem.

Perck. — Chenopodium album L.:

fr. Ansérine blanche

;

vl. Witte

in de moeshoven en in de aardappellanden voorkomt. — 2°) Te Bau-

Blad van
Bellis.
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tersem, Molenbeek-Wersbeek, Vertrijck, Wesemaal. — Lamium pur-

pureum L.; fr. Larnier pourpre; vl. Purpere Doove-Netel. — 3°) Te

Herent, Huldenberg. O.-L.-V.-Thielt, Wesemaal. — ld. als Kaaskenskruid

of Kaasrrood.

Malierekens, o. mv. — Te Appelterre. — Verb. van Madelievekens. —
ld. als Madeliefje.

Malik, m. — Te O.-L.-V.-Waver. — ld. als Malem 1°).

Malkewied, z. Melkwied.

Malom, m. — Te Oeleghem, Schilde, Vollezeele. — ld. als Malem 1°).

—Malouw, z. Wilde —

.

Malsch-Distelen, v. mv. — Te Gaver en omstr. — ld. als Hazekoolen. —
Deze planten zijn zeer malsch en hunne bladeren gelijken eenigszins op die

van Distelen.

—Malta, z. Kruis-van —

.

Maluwe, v. — Te Rotterdam. — ld. als Kaasrrood.

— Mammelutters, z. Witte —

.

—Mammezuigers, z. Witte —

.

—Mandeken, z. Gouden —

.

Mangelboom, m. — Te Brussel en omstr. —Id. als Amandelboom.

Mangelnoot, v. — Te Brussel en omstr. — De vrucht van den voorg.

boom.

Mannekes-en-Wuvekes, o. mv. — Te Vlamertinghe en omstr. — Viola

tricolor L., var. hortensis ; fr. Grande Pensee.— De veelkleurige bloemen

dezer plant gelijken dikwijls aan de gezichten van oude mannekens en

oude wijfkens.

Manniges-en-Wuviges, o. mv. — ld. als ’t voorg. w.

Manskracht, v. — Te Binckom, O.-L.-V.-Thielt, Oplinter, SKJoris-

Winghe. — ld. als Lavès. — Oudtijds meende men waarschijnlijk dat

het gebruiken van dit kruid zekere deelen des lichaams prikkelde of

versterkte. Men eet het nu nog in de soep, gelijk selderij. — (Vits, Mém.
cour. inéd.J

Marbollen, m. mv.; Marbolle(n)hout, o. — Te Perck. — ld. als

Eikensboom. — De ronde, witte vruchten gelijken wel aan de marmeren

bollen, waarmede de kinderen spelen en die gewoonlijk marbollen genoemd

worden. — (Vits, Mém. cour. inéd.)

Marellen, v. mv. — 1° Te Leuven. — Eene soort van eetbaren

Paddestoel; in ’t lat. Morchella esculenta Fr.; fr. Morille comestible;

vl. Eetbare Morielje — (Fig. bl. 242.) — 2° Te Nieuwerkerke. — Eene

var. van Pruim.

16
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— Marellen, z. Top —

.

Marentak, v. — Te Hauwaart. — Visciim

album L.; fr. Gui blanc; vl. Vogellijm, Mistel

of Marentak; d. Gemeine of Weisse Mistel,

Mispel; eng. Mistletoe

;

ital. Visco quercino,

Vischio.

— Margariet, z. Groote — , Reine —

.

Margerietekens, o. mv. — Te Antwerpen,

Landen. — ld. als Madeliefje. — De Franschen

noemen ze ook Marguerite.

Margerieten, v. mv. — 1° Te Antwerpen,

Meldert, Wommersom. — ld. als Madeliefje. —
2° Te Gent. — ld. als Frans(ch)e-Zonnebloem.

— De Franschen noemen ze Reine-Marguerite.

— Margrieten, z. Reine —

.

— Margritte, z. Reine —

.

—Maria, z. Hert-van —

.

Mariabloemkens, o. mv. — Te Hauwaart. — ld. als Vergeet-mij-niet.

Marille(n), v. mv. — Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen, Herderen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Marellen 1°).

Marille(n), z. Water —

.

Marke, o. of v. — Te Bailleul en omstr. — Verb. van ’t vl. Merg; fr.

moelle. — Het binnenste deel van de plantenstammen.

Marlieven, v. mv. — Te Leest. — Verb. van Madelieven. — ld. als

Madeliefje.

Masluin, o. — Te Oost-Roosbeke. — Fr. Méteil; vl. Masteluin, Maste-

lein. — Gemengd koren, half tarwe en half rogge.

Maspraume(n), z. Mastpruimen.

Massel, m., Masschel of Masscher, m. — Deze twee laatste namen

worden bijzonder in Vlaanderen gebruikt; de eerste wordt gehoord te

Berthem en te Herent. — Ustilago Segetum Cord.; fr. Charbon des blés;

vl. Roest, Brand. — Eene Schimmelplant die het graan aantast, bijzonder

de Haver en de Gerst. De zieke aren worden gansch zwart en zijn vervuld

met een zwart stof, dat niets anders is dan ’t zaad of de kiemkorreltjes

(fr. spores) der Schimmelplant. — « Masschel, enz. bet. eigentlijk rook-

zwartsel, fr. noir de fumée, suie. » Samijn, Kruidw. bl. TT. — De school-

knapen, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.), slaan elkander in ’t gezicht met

deze zwarte aren. Dat heeten zij elkander masselen .— Het werkw. masselen

wordt veel gebruikt in den zin van zwart maken. — Op vele plaatsen,
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onder andere te Berthem, Meldert, Vilvoorde, verstaat men, onder den-

zelfden naam van Massel, eene andere Schimmelplant, welke de aren der

Tarwe aantast en ook zwart doet worden. In de Plantenkunde heet ze

Tilletia Caries Tul.; fr. Carie des blés; vl. Vermolming.

Masselioen, m. — Te Clercken, Dixmuide, Eessen, Wercken, Zarren. —
ld. als Masluin.

Mast, m., Mastenboom, m. — Te Antwerpen, Baarle, Brecht, Esschen,

Gheel, Hoogstraten, Lichtaart, Rethy, Schilde,

Turnhout. — Pinus sylvestris L.; fr. Pin syl-

vestre; vl. Wilde Pijnboom ; d. Kiefer, Föhre ;

eng. Pine, Pine-tree; ital. Pino salvatico. —
(Fig.) — Men maakt er scheepsmasten van.

— Mast, z. Fijne —
, Hekse(n) —

.

Mastellekens, o. mv. — Te Rethy. — ld. als

Kaasbrood. — Waarschijnlijk eene verb. van

Pastellekens= kleine koekskens. — De vruchten

dezer planten hebben dien vorm.

Mastellekenskruid, o. — Te Blaasveld. — ld.

als ’t voorg. w.

Maste(n)bolle(n), m. mv. — De vruchten van den Mast of Mastenboom.
— (Fig.) — Z. Mast.

Mastenboom, m. Z. Mast.

Maste(n)toppefn ', m. mv. — De vruchten van den Mast of Mastenboom.

— (Fig.) — Z. Mast.

Mastluin, o. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Masluin.

Mastoeche(n), v. mv. — Te Brussel en omstr., Gent en omstr., Rokeren.

— Id. als Capuciene(n). — Verb. van den fr. volksnaam Mastouche.

Mastoeskens, o. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als Capuciene(n).

— Verb. van den fr. volksnaam Mastouche.

Mastoessen, v. mv. — Te Huldenberg, Opwijck. — ld. als Mastoeche(n).

Mastspar, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Deel. — Eene Spar die

tot masten (= scheepsmasten) opgroeit.

Mas(t)pruim, v. — Te Exaarde, Saffelare en in zuid. Belg.-Limb. — Eene

soort van dikke Pruim. — Verkorting van Damas(t)pruim.

Mastus, v.— Verb. van den fr. volksnaam Mastouche.— Z. Mastoeche(n).

Mater, v. — Onder dezen naam verstaat men, bij het volk, verscheidene

planten. — 1° Te Alveringhem, Schilde. — Matricaria Chamomilla L.;

fr. Matricaire Camomille ; vuig. Camomille ; \\. Moederkruid, Gemeene

Kamille of Kamülebloem.— (Fig. bl. 244.—2° Te Exaarde, Gheel, Saffelare.

Pinus sylvestris.
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Anthemis nobilis L.: fr. Anthémide noble, Camomille romaine. — 3° Te

Exaarde, Gits, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-Waver, Saffelare,

Sichem, SLJoris-Winghe, Veerle.— Pyretkrum Parthenium Sm. (Matri-

caria Parthenium L.); fr. Pyrèthre Matricaire. — Deze planten werden

gebruikt in de ziekten der baarmoeder (fr. matrice;\an ’t lat. mater
, matris)

.

a, b, c, enz. Plant en verschillige deelen der bloem en der vrucht; — ƒ, blad.

— Mater, z. Gele —

.

Materiaal, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Hespens matronalis L.: fr.

Julienne des dames

;

vl. Damastbloem of Nachtviolier. — Materiaal is

eene verminking van Matronaal (lat. matronalis)

,

naam welke op andere

plaatsen aan de plant gegeven wordt. — Z. Matronalen.

Matronalen, v. mv. — Te Gent. — ld. als ’t voorg. w.

Matronen, v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Materiaal.

Mattekruid, o. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Marentak.

Medecijnbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Ac/iillea Ptarmica L.;

fr. Aehillée sternutatoire

;

vl. Smalbladig Achilleskruid. — De bloem

wordt als medecijn of geneesmiddel gebruikt.
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Medekenspalm, v. — 1° Te Messelbroeck, Tessenderloo, Veerle. — ld. als

Maagdekenspalm. — Meeteken

,

zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.), is eene

verb. van Maagdeken. Oudtijds plaatste men eenen krans van Medekens-

palm op het hoofd der bruid. De Duitschers noemen de plant nu nog soms

Jungfernkrone (= maagdekroon). — 2° Te Oplinter, Perck, Vilvoorde. —
ld. als Maagde(n)palm 2°). — Z. dat w. — « De medekens of maagdekens, »

zegt M. Vits, « strooien te Perck de bloemen en takken van den Ligustrum

vulgare L., in de processie, vóór het H. Sacrament, gelijk weleer de Joden

palmtakken strooiden bij Jesus’ intrede te Jerusalem. »

Meegdebezen, v. mv. — Te Helchteren. — ld. als Boschpalm.

Meekrap v. — Te Gent. — Echte vl. naam van den Rubia tincto-

rum L.
;

fr. Garance des

teinturiers.

— Meel, z. Lijze —

,

Lijnzaad —

.

— Meelbloemekens, z.

Zoete —

.

Meelblommetjes, o. mv.

— Te Brugge en omstr. —
(Fig. )

—ld. alsBRANDKRUID.

— Men zegt er ook Dieve-

kruid.

Meeld, v. — Te Helch-

teren. — ld. als Malem 1°).

— Verb. van ’t vl. Melde,

naam van den Atriplex

hastata L.; fr. Arroche

hastée; vl. Piekbladige

Melde, plant die op den

Chenopodium album L.

gelijkt en, door ’t volk, onder denzelfden naam wordt aangeduid.

Meelzoetekens, o, mv. — Te Bautersem, Meerhout, Oplinter, Vertrijck.

— Id. als Madeliefje.

Meelzoeten, v. mv. — Te Hauwaart. — ld. als Madeliefje.

Meelzutekens, o. mv. — Te Diest. — ld. als xMadeliefje.

Meerhaatse-Knikkers, m. mv. — Te Gheel. — Staphylea pinnata L.

en S. trifoliata L.; fr. Staphylier d feuilles pennées enS. d feuilles

trifoliolées

;

vl. Pimpernotelaar met gevinde bladeren en P. met

drieledige bladeren. — Het zaad van deze twee struikgewassen is bol-

vormig en zeer hard; de kinderen van Meerhout (zoo men ons vertelt),
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gebruiken deze zaden in plaats van knikkers. Meerhout is naast Gheel

gelegen. Van daar zegt men, te Gheel, Meerhaatsche-Knikkers = verb.

van Meerhoutsche —

.

Meerschbloemekens, o. mv. — Te Gent. — ld. als Madeliefje. —
Meersch is synoniem van vochtige weide.

Meerschboterbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Groote-

Boterbloem.

Meerschkattesteert, m. — Te Baarle, Drongen, Exaarde, Saffelare. —
Equisetum palustre L. ; fr.

Prêie des marais ; vuig. Queue- -

de-cheval ; vl. Moeras-Peer-

desteert. — (Fig.)
°

Meerschratel,m.—Te Exaarde, 0°

Saffelare. — Rhinanthus major !p

Ehrh. en R. minor Ehrh.; fr.
|]

Rhinanthe majeur en R. '

mineur; vl. Groote en Kleine L

Ratelen. K|||

Meerschzulker, m. — Te Wf
Exaarde, Saffelare. — ld. als

Dekblaren. — Deze planten «» Eene aar van
hquisetwn.

groeien grootendeels aan den

oever der wateren of in de vochtige weiden = meerschen.

Meêsblomkes, o. mv. — Verb. van Meerschbloemkens. — Te Oost-

Roosbeke. — ld. als Madeliefje.

Meezoetekens, o. mv. — Te Aarschot, Cortenbosch, Hauwaart, Meersen,

O.-L.-V.-Thielt, Sichem, S l-Joris-Winghe, Tessenderloo, Veerle. — ld. als

Madelieje.

Meibloem, v. — Te Bambecque, Exaarde, Herzeele, Ledringhem, Moll,

Opwijck, Saffelare, Vollezeele, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Lelie-

VAN-DALEN,

Meibloemekens, o. mv. — 1° Te Schilde. — ld. als Lelie-van-Dalen. —
2° Te Westerloo. — ld. als Madeliefje.

Meibloeme(n>, v. mv. — 1° Te Rotterdam. — De bloemen van Crataegus

oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.
;

fr. Aubépine épineuse en

Au. d un style; vl. Hagedoorn, Doornlaar. — 2° Te Berg, Bloir, Eist,

Freeren, Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen, Vollezeele. — ld. als

Serienen.

Meibloemtje, o. — Te Poperinghe. — ld. als Madeliefje.

6, Zaaddragend schildje

(vergroot); — c, een
zaadje of kiemkorreltje

(spoor) metzijnedspring-
draadjes (elateria) (ver-

groot).
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Onderaarsdche stam van Polygonatum .

Meiblom, v. — Te Turnhout. — ld. als Lelie-van-Dalen.

Meiblomme, v. — Te Lokeren. — ld. als Lelie-van-Dalen.

Meiblommeke, o. — Te Turnhout. — ld. als Lelie-van-Dalen.

Meiblommen, v. mv. — Te Rethy. — Polygonatum officinale All.;

fr. Polygonatum officinal; vuig. Sceau-de-Salomon

;

vl. Gewone Salo-

monszegel. — (Fig.) — Waarschijnlijk

zoo genoemd om zijne gelijkenis met de

Lelie-van-Dalen welke, te Rethy, den

naam van Meiblummekes draagt.

Meiblummekes, o. mv. — Te Rethy.

— Id. als Lelie-van-Dalen.

Meiboom, m. — Ter Pinte, te Gent,

Ingoyghem.— Chenopodium album L
.

;

fr. Ansérine Manche

;

vl. Witte Gan-

zevoet.— « Een Meiboom », zegt M. Vils (Mém. cour. inéd.), « is eigentlijk

een Denneboom, die men den eersten Mei van zijne schors ontbloot, met

klatergoud, geschilderd papier, eierschalen, enz. versiert en vóór een Maria-

beeld plant.—De Chenopodium groeit ook

hoog op en vertakt zich gelijk een boom.

»

Meidrank, m. — Te Vilvoorde. —
Asperula odorata L. ; fr. Aspérule

odorante; vl. Welriekend Ruwkruid;

d. Wohlriechende Waldmeister , Mai-

trank. — (Fig.)— De Duitschers maken er

eenen drank mede, welke ook den naam

van Maitrank draagt.

Meielievekens, o. mv. — Te Asper,

Huise, Singem. — ld. als Madeliefje.

Meikeesten, v. mv. — Tc Oost-Roosbeke.

— Eene var. van vroegen Aardappel, welke

elders ook den naam van Negen- Wekers

draagt. — Alzoo geheeten omdat hij in de A/eemaand keest of kiemt.

Meiklokskens, o. mv.— Te Perck.— ld. als Lelie-van-Dalen.

— Het plantje bloeit in Mei en de bloempjes zijn &/ö/cvormig,

(Vits, Mém. cour. inéd.)

Meikool, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Meisavooi.

Meikoppen, m. mv. — Te Brugge en omstr. — Papaver

somniferum L.; fr. Pavot somnifère

;

vl. Slaapwekkende

Maankop. — (Fig.) — Verb. van Maankoppen ? of wel alzoo

genoemd omdat ze in Mei bloeien.
Zaadbol van

Papaver.
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Meilaar, m.— Te Exaarde, Saffelare.— Cerasus Padus DC.; fr. Cerisier

d grappes

;

vuig. Mérisier d grappes

;

vl . Tropjes-Kersenboom
, Hondskers ~

— Bloeit in Mei; laar is de gewoonlijke uitgang der boomnamen.

Meilelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Lelie-van-Dalen.

— Meilelie, z. Gele —

.

Meilievekes, o. mv. — Te Asper, Huise, Singem. — ld. als Madeliefje.

Meiroos, v.; Meirozelaar, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als>

Balroos 1°).

Meisavooi, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Fr. Chou de Savoie de mai.

Meisjes-en-Jongens, m. mv. — Te Opwijck. — Orobus vermis L.; fiv

Orobe printanier; vl. Lente-Orobus.

Meiskenspalm, v. — Te Gaver. — ld. als Maagde(n)palm, 2°). — Z. ook

Medekenspalm.

Meizeutjes, o. mv. — Te Gheel. — ld. als Madeliefje: maar wordt

alleenlijk gezegd van de var. met dubbele bloemen. De var. met enkele

bloemen heet Dries(ch)bloemeken. — Verb. van Meizaadjes? Bloeit

bijzonder in Mei.

Meiziètjes, o. mv. — Te Tongeren. — ld. als Madeliefje. — Z. ook ’t

voorg. w.

Meizieutjes, o. mv. — Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen, Herderen»

Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — ld. als ’t voorg. w.

Meizodjes, o. mv. — Te Bierbeek. — Z. Meiziètjes.

Meizoetekens, o. mv. — Te Peer, Wesemaal. — ld. als Madeliefje. —
Zoeteken

,
zegt 31. Vits (Mém. cour. inéd.J = lieveken. De naam beteekent.

dus Lieveken uit de Meimaand.

Mei, v. — '1° Te Oostham, Sichem, Wesemaal. — ld. als 3Ieiboom. —
2° Te 3Iesselbroek, O.-L.-V.-Thielt, Smoris-Winghe. — A triplex hortensis

L.; fr. Arroche desjardins; vuig. Bonne-Dame

;

vl. Hofmelde.

—Mei, z. Wilde —

.

Melkbloem, v.— Te Berthem, Coolscamp, 31echelen-a/Maas, 3Vommersonu

— Id. als PissEBLOEM.— Als men de stengels breekt, vloeit er een witachtig

vocht uit. — (Vits, Mém. cour. inéd.J

Melkboom, m. — Te Gent. — Galactodendron utile H. B. K.; fr. Arbre

d luit. — Gitlandsche boom, die een wit en zeer voedzaam vocht oplevert,

dat met de melk der dieren kan vergeleken worden. Oorspronkelijk van

Brazilië.

Mel(k)destele, v. — Verb. van Melkdistel. — ld. als Hazekoolen. —
Deze planten bevatten een wit, melkachtig sap en hebben doornen bijna

gelijk de Distels.
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Melkdistel, v. — Te Bierbeek, Brecht, Brusseghem, Coolscamp, D’Worp,

Neer-IJssche, Perck, Steenockerzeel, Turnhout, Vil-

voorde, Vollezeele. — ld. als ’t voorg. w.

Melkkruid, o. — 1° Te Exaarde, Saffelare. —
Asclepias syriaca L.; fr. Asclépiade de Syrië; vl.

Syrische Zijdeplant. — (Fig.)— 2° Te Cortenbosch.

— Euphorbia helioscopia L., en Eu. Peplus L.;

fr. Euphorbe Réveil-matin en Eu. Peplus; vl.

Zonnewendende Wolfsmelk en Tuin- Wolfsmelk zaad van Asclepias.

of Kroontjeskruid. — (Fig.) — Uit de gebrokene stammen dezer planten

druipt een wit, melkachtig vocht.

Gansehe bloem van Euphorbia; — b, mannelijke bloemen of meeldraden: —
c, vrouwelijke bloem of stamper; — d, opengaand zaadhuisje; — e, doorgesnedene
vrucht.

Melkplant, v. — 1° Te Berthem, Coolscamp, Mechelen-a/Maas, Wom-
mersom. — ld. als Pissebloem.

— 2° Je Leest, Londerzeel,

Wolverthem. — ld. als Haze-

koolen. — Er vloeit een wit,

melkachtig vocht uit deze plan-

ten, als men ze kwetst.

Melktengel, v. en m. — Te

Baarle, Drongen,Gent, Landegem.

— Id. als Melktingel.

Melktingel, v. en m. — Te

Exaarde, Lokeren,Oost-Roosbeke,

Saffelare, Wetteren. — Lamium
album L.; fr. Lamier blanc;

vuig. Ortie blanche

;

vl. Witte

Doove-Netel.— De bloemen zijn

wit als melk en de bladeren

gelijken op die der Groote Netel

= tingel.
Lamium album.
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Bloem van
Cucumis Melo.

Doorgesnedene.
vrucht.

VI. Te Brussel en

Melkwei, o? — Verb. van Melkwied. — Te Hove, Schelle, Wilrijck. —
ld. als ’t volg. w.

Melkwied, o. — 1° Te Blauwput, Dixmuide en omstr., Thourout, Uitkerke,

Vlamertinghe, Wormhoudt en omstr. — ld. als Hazekoolen. — Wied of

wiede = onkruid. Er zit een

wit, melkachtig vocht in de

planten. — 2° Te Wormhoudt

en omstr. wordt dezelfde naam

ook gegeven aan de Eupboi'-

bia helioscopia L. en Eu.

Peplus L.; fr. Euphorbe

Réveil-matinenEu. Peplus;

vl. Zonnewendende Wolfs-

melk en Tuin- Wolfsmelk

of Kroontjeskruid. — (Fig.

bl. 249.) — Z. ook Melkkruid.

Melkwiesel, o? — Te

öostroot (Holland). — ld. als Hazekoolen.

Meloen, m. en v. — Bijna overal in België]en in Fr.

te Leuven is de uitspr. Meloewn.

— Cucumis Melo L.; fr. Concombre

Melon

;

vuig. Melon. — (Fig.)

Meluw, v. — Te Hoogstraten. — ld.

als Mel 2°).

—Meluw, z. Wilde — .

Memmekens, o. mv. — 1° Te Gheel.

— Id. als Melktingel. — 2° Te Veerle,

Tessenderloo. — Lonicera Pericly-

menum L.; fr. Chèvrefeuille des bois

;

vl. Wild Geiteblad. — De kinderen

zuigen het zoete sap uit de bloemen

dezer planten; van daar Memmekens
genoemd. Mem = fr. mamelle.

Memmen, v. mv. — Te Gheel. — ld.

als Memmekens 2°).

Memmenkruid, o. — Te Hoogstraten.

— Id. als Melktingel. — Z. ook Mem-

mekens.

Memzuigers, m. v. — Te Oostham, Rethy. — Lonicera Caprifolium L.;

1. Mentha votundifoliu.

2. Mentha sylvestris.
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fr. ChèvrefeAiille des jardins

;

vl. Tuin-Geiteblad. —- Z. ook Memmekens,

voor uitleg.

Mént, v. — In zuid. Belg.-Limb. — Wordt gezegd voor verscheidene

soorten van ’t geslacht Mentha L., bijzonder voor M. aquatica L.; M.

rotundifolia L. en M. sylvestris L.; fr. Menthe aquatique; M. d feuüles

rondes en M. sauvage; vl. WT
atermunt ; Roridbladige M. en Wilde M.

— (Fig. bl. 250.)

Menthe, v. — Te Alveringhem, Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke,

Poperinghe, Thourout, Vlamertinghe. — ld. als Mént.

Méntha, v. — Z. Mént.— Deze twee namen zijn in gebruik in dezelfde streek.

Merbelane(n), v. mv.— Te Laarne.—Eene var. van Pruim, in ’t fr. Prune

de Myrobolan geheeten; lat. Primus domestica L., var. Myrobolana.

Mérekespalm, v. — Te Gheel, Hoogstraten. — ld. als Maagde(n)palm 1°)

en 2°). — Mérekespalm is waarschijnlijk eene verb. van Medekenspalm

(z. dat w.), naam die op andere plaatsen in gebruik is.

Merg, m. en o. — In zuid. Belg.-Limb., te Brussel, Oostham, enz. —
Het merg der planten; fr. la moelle.

Mergel, o. — Te Brecht, Esschen. — ld. als ’t voorg. w.

Merk, o. — Te Dixmuide en omstr., D’Worp, Laarne, Oost-Roosbeke,

Thourout. — ld. als Merg.

Mêrminrank, m. — Te Bautersem, Vertrijck. — ld. als Koornwinde. —
Mermin = verb. van Meermin; fr. Sirene.

Memos’, m. — Te Neer-IJssche.— Trifolium incarnatum L.; fr. Trèfle

incarnat; vl. Inkarnaatroode Klaver, ook Topjes-Klaver genoemd.

Mes’, o? — Te Gheel. — ld. als Lavès.

Mespelboom, m. — Te Bambecque, Brussel, Esquelbecq, Herzeele,

Ledringhem, West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Mispelboom.

Mespeleer, m. — Te Aalst, Brussel, D’Worp, Gent en omstr., Laarne,

Lokeren, Nederbrakel, Nieuwerkerke, Wetteren. — ld. als Mispelboom.

Mespels, v. mv. — Te Bailleul en omstr. — ld. als Mispelboom. — Men

beduidt bijna altijd den boom door den naam der vruchten

Mestuskes, o. mv. — Te Wetteren. — Z. Mastoeche(n).

—Meule, z. Kreule —

.

Meulekens, o. mv. — Verb. van Molekens. — 1° Te

Betecom, Hersselt, Huldenberg, Opwijck, Werchter, Wese-

maal. — Lamium album L.; fr. Lamier blanc; vuig.

Ortie blanche; vl. Witte Doove-Netel. — De kinderen

gebruiken den bloeienden stengel om meulekens (mole-

kens) te maken. — (Fig. bl. 249.)
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2° Te Baarle, Drongen, Landegem. — Eene gekweekte sieraadplant, welke

in de wetenschap den algemeenen naam van Phlox L. draagt en wier

bloemkroon eenigszins op een klein molenrad gelijkt. — (Fig. bl. 2ol.)

— Meulen, z. Kolver —

.

Meunt, v. — ld. als Munt, in zuid. Belg.-Limb.

Meur; Meure, z. Muur.

Meur, z. Ganze —

.

Meuttekensklaver, m. — Te Werchter. — ld. als Hazeklaver.

Mezuutjes, o. mv. — Te Oostham en omstr. — ld. als Madeliefje.

Michel, v. ? — Verb. van Nichel. — Te Heffen en omstr. — Z. Nichel.

Microbe(n), m. mv. — Het enkelv. is Microob. — Wordt bijna overal

gehoord, sedert dat de theorieën van Pasteur meer en meer hunne toepas-

sing vinden in de geneeskunde. — Microbe(n), (fr. microbes) komt van ’t

gr. (Aixpo; = klein en jSió<; = leven, levend wezen. — Theoretisch dus,

zou deze naam al de kleine levende wezens kunnen beteekenen; maar

praktisch verstaat men daardoor zekere kleine microscopische plantjes,

behoorende aan de Groep der Wieren (fr . A Igues)
, order der Cyanophyceeën

(blauwachtige Wieren), Familiën der Coccaceeë?i, Bacteriaceeën, Beggia-

toaceeën en deel makende van de Geslachten : Micrococcus, Streptococcus ,

Microben (Microbe&j

1. Bacillus termo; — 2. Bacillus subtilis

;

— 3. Spirillum; — 4. Id. (meer vergroot);— 5. Sarcina.

Sarcina, Ascococcus, Leuconostoc, Bacillus , Spirillum, Leptothrix,

Cladothrix, Actinomyces, Beggiatoa en Crenothrix.—(Fig.).

N. B. Het geslacht Bacterium, van weleer, is heden afgeschaft, als

zijnde niet verschillig van ’t geslacht Baccillus.

De meest gekende Microben zijn de ziekverwekkende soorten (fr. espèces
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pathogènes), zoo als de Bacillus der Pestkool (fr. B. du charbon, de

Vanthrax); de B. der verrotting of bloedvergiftiging (fr. B. septique

ou de la septicémie); de B. der longtering (fr. B. de la tuberculose)

;

de

B. der melaatschheid (fr. B. de la lèpre); de B. der typhus (fr. B. du

typhusj; de B. van den cholera (fr. B. du cholera); de Sarcina der

maag (fr. Sarcine de Vestomac)

;

de Leptothrix der tanden (fr. L. buccal

ou de la carie des dentsj ,
enz.

De aard van dit werk laat niet toe ons langer met deze belangrijke wezens

bezig te houden. Wie meer bijzonderheden zou verlangen, kan het volgende

werk raadplegen : Traité pratique de Bacteriologie, par E. Macé, 2de uitg.,

in-8°, 74D bl., 201 fig. in den tekst. — Parijs,

Baillière en zoon.

Miemeren, z. Roode—
,
Zwarte —

.

Mier; Miere, z. Muur.

— Miere, z. Vergiftige—

.

Mierekruid, o. — Te Nieuwerkerke. — Verb.

van Muur , Muurkruid; Stellaria media L.;

fr. Stellaire intermédiaire; vuig. Mouron des

oiseaux; vl. Gemeen Sterrekruid; vuig.

Vogelmuur. — (Fig.)

Mierslaan, Mierzelaan, v.—Te Exaarde, Saffe-

lare. — Eene var. van Pruim; in ’t fr. Prune de

Myrobolan.

Miezitëkes, o. mv. — Te Leuven en omstr. — ld. als Madeliefje.

Mikroben, z. Microben.

Mil, Milt, m. — Te Turnhout. — Panicum miliaceum L.: fr. Panic
Millet; vl. Gierst . — Van ’t fr. Mil, Millet.

Mille, m. — Te Nieuwerkerke. — ld. als ’t voorg. w.
—Mille, z. Krulle —

.

Millezaad, m. — Te Exaarde, Saffelare. —
ld. als Mil.

Milt, z. Mil.

Minne, z. Bevende — .

Minnekes, o. mv. — Te Brussel, D’Worp,

Lokeren, Neer- IJssche. — Fr. Chaton; vl.

Bloemkatje

;

eene bloeiwijze zoo als men
bij Wilgen, Populieren, enz. tegenkomt.

Mint, v. — Te Leuven. — ld. als Munt.

— Minte, z. Peper —

.

Stellaria media.
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Mintekruid. o. — Te Lokeren. — ld. als Munt.

Minthje. v. — Te Aalst en omstr. — ld. als Munt.

Misluin. o. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Masluin.

Mispel, m. — Te Antwerpen, Beerst, Brecht, Dixmuide, Eessen, Esschen

(grenzen), Leuven, Rethy, Turnhout, Woumen, Zarren. — ld als Mispelboom.

— De naam der vrucht wordt meestal gebruikt om den boom te beduiden.

Mispelaar, m. — Te Herent, Moll, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Thourout,

Vlamertinghe, Wesemaal. — ld. als Mispelboom.

Mispelboom, m. — Te Herent, Moll, Oostham, Vlamertinghe, Wesemaal.

— Mespilus germanica L.; fr. Néflier d’Alle-

magne; vl. Mispelboom; d. Mispelbaum; ital.

Nespolo. — (Fig.)

Mispeleer, m. — Te Bautersem, Hauwaart, Hulden-

berg, Leuven, Lichtaart, Molenbeek -Wersbeek,

Vertrijck. — ld. als ’t voorg. w.

Mistelioen. — Te Clercken, Dixmuide, Eessen,

Wercken, Zarren. — ld. als Masluin.

Misz(w oid, v.— Te Mali, Nederheim, Sluizen, enz.

in zuid. Belg.-Limb. — Verb. van Muskaat. — De

vrucht van den Muskaatboom; Myristica fragrans

Thunb. ; fr. Muscadier odorant.

Mizbloemekes, o. mv. — Te Asper en omstr. — Verb. van Meerschbloe-

mekes.—Meersch is synoniemvanbeemd,weide, broek.—ld. als Madeliefje.

Mizerieboomke(n), o. — Te Brecht, Exaarde, Gheel, Mali, Opwijck,

Saffelare, Sluizen, Vilvoorde.

— Daphne Mezereum L.; fr.

Daphn é Bois - gen til; vl

.

Peperboompje. — (Fig.) —
Waarschijnlijk eene verb. van

't lat. Mezereum.—Een klein

st ruikgewas, met vroegeroode

bloemen, welk in zuidelijk

België in ’t wild groeit en

elders in de hoven gekweekt

wordt.

Mizlelie, v. — Te Asper en

omstr. — ld. als Waterlelie.

— Verb. van Meerschlelie.

Een meersch is eene vochtige,

waterachtige weide of beemd.

Doorgesnedene vracht
van Mespilus.
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Mizratel, m. — Te Asperen omstr. — ld als Meerschratel.

Moeder-des-Huisgezins, v. — Te Vilvoorde.— Cordyline vivipara Hort.;

fr. Cordyline vivipare. — Eene gekweekte sieraadplant wier uitloopers

nieuwe planten voortbrengen. Van daar de naam. (Vits, Mém. cour. inéd.}

Moederken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Moeder-van-duizend-

KINDEREN.

Moederken-van-duizend-Jongskens, o. — Te Asper en omstr. — ld. als

’t volg. w.

Moederken-van-duizend-Kinderen, o.— Te Gent en omstr.— Saxifraga

sarmentosa L.; fr. Saxifrage sarmentense

;

vl. Rankschietende

Steenbreek. — Soms wordt deze naam ook gegeven aan den Saxifraga

umbrosa L.: fr. Saxifrage ombreuse; vuig. Désespoir-du-peintre

;

vl.

Lommerminnende Steenbreek. — De uitloopers of ranken dezer twee

soorten van planten brengen talrijke jonge plantjes voort.

Moederkeskruid, o. — 1° Te Gheel en omstr. — ld. als ’t voorg. w.;

maar wordt alleenlijk van den S. sarmentosa L. gezegd. — 2° Te

Molenbeek-Wersbeek. — Pyrethrum Parthenium Sm. (Matricaria

Parthenium L.): fr. Pyrèthre Matricaire. — Deze plant werd gebruikt

in de ziekten der baarmoeder (fr. matrice

;

van ’t lat. mater
,
matris).

Moederkoren, o. — Te Cortenbosch. — Eene ziekte van het Koren»

veroorzaakt door eene Schimmelplant, de Claviceps purpurea Tul.;

fr. Ergot du seigle. — (Fig* bl. 37.)

Moederkruid, o. — 1° Te Bautersem, Vertrijck. — Pyrethrum Parthe-

nium Sm. (Matricaria Parthenium L.); fr. Pyrèthre Matricaire. —
2° Te Wormhoudt en omstr. wordt deze naam gegeven aan den Matricaria

Chamomilla L.; fr. Matricaire Camomille

;

vl. Moederkruid, Gemeens

Kamille. — (Fig. bl. 244.) — Deze planten worden gebruikt in zekere

ziekten der baarmoeder (fr. matrice). Van daar de naam.

Moeder-van-duizend-Jongskens, z. Moederken-van —

.

Moedernaakten, v. mv. — Te Coolscamp. — Colchicum autumnale L.;

fr. Colchique d’automne; vl. Herfst-Tijdeloos. — (Fig. bl. 256.) — Alzoo

genoemd omdat de bloemen er gansch naakt uitzien; zij komen uit den

grond zonder bladeren.

Moejnt, v. — Te Brussel. — ld. als Munt.

Moelvers, m. mv. — Te Tongeren (M. Vits.). — De vruchten van den

Zwarten Aalbeziestruik; Ribes nigrum L.; fr. Groseillier noir, Cassis .

Moent, v. — Te D’Worp. — ld. als Munt.

Moentj, v. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Munt.

Moer, z. Rooë — , Vogel — , Witte —

.
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Moeras’-mos, m. en o— Te Mali, Xederheim, Sluizen, enz. in zuid. Belg.-

Limb. — Algemeene naam van de verscheidene soorten van Sphagnum L.: (fr.

Sphaigne; vl. Veenmos),

die in ’t water der moe-

rassen groeien. — (Fig.)

Moerbeesboom, m. —
Te Gent en omstr. — ld.

als Moerbezenboom.

— Moerbezeleer
, z.

Spaansche —

.

Moerbezen, v. mv. —
Te Landen en omstr.— Id.

als Boschbezen; Vacci-

nium Myrtillus L.; fr.

Airelle Myrtille; vl.

Mirtenbeziestruik.

Moerbezenboom, Moer-

beziënboom, m. — Te Ant-

werpen, Brecht, Dixmuide

en omstr., Esschen (gren-

zen), Laarne, Moll, Nieu-

werkerke, Oost-Roosbeke,

Sl-Laurens, Thourout, Turnhout, Wetteren. — Morus nigra

L.; fr. Mürier noir; vl. Zwarte Moerbezieboom. — (Fig.)

Moerbizzemen, v. mv. — Te Poppel. — ld. als Moerbezen.

— Bizzemen is eene verb. van Beziën.

Moerboom, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Moerbe-

zenboom.

Moer(e), z. Muur.

— Moere, z. Ganze

—

.

Moer(e)bezeleere, m. — Te Lokeren en omstr. — ld. als Moerbezenboom.

Moerebezie, v. — Te Poperinghe. — Z. ’t voorg. w.

Colchicum autumnale.
Bloem en vrucht.

Sphagnum.

Vrucht van
Morus nigra.

— Moes, z. Riek—, Zoer—

.

— Moese, z. Ganze— ,
Gouze—

.

Moess’, o. — Te Brussel en omstr. — Algemeene naam om de Mossoorten

(lat. Musci; fr. Mousses) te bedieden. — (Fig. bl. 257.)

Moestuinnetel, v. — Te Mechelen-a/Maas. — ld. als Brandnetel. — Deze

Netelsoort komt veel in de moestuinen. (Vits, Mém. cour. inéd.)

Moffelboonen, v. mv. — Te ’S Hertogenbosch. — ld. als Labboone(n).
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Vruchtdragende Mosplant.

,
Bladeren; — 6, steelje; - c, hul-

sel (fr. urne) dat de kiemkorreltjes
of sporen bevat; — d ,

afvallend

dekseltje.

Moggelirs, m. mv. — Te Asper en omstr.

— Eene var. van witten Aardappel.

Molberen, v. mv. — Te Mechelen-

a/Maas. — ld. als Boschbezen. — Waar-

schijnlijk eene verb. van Wolberen, naam

die elders dezelfde bet. heeft en die schijnt

eene verminking te zijn van den duitschen

naam Waldbeeren. (Vits, Mém. cour.

inéd.)

Molekens, o. — 1° Te Exaarde, Saftelare,

noemt men alzoo twee soorten van Nar-

cissus L. : den N.poeticus L. fr. Narcisse

des poètes; vl. Narcis des dichters) en

den N. Jonquilla L. (fr. N. Jonquille;

vl. N. Jonkielje.) — De enkele bloemen

gelijken aan een molenrad (fr. roue de

moulin d vent). — 2° Te O.-L.-V.-Thielt.

— Id. als Meulekens

1°). —De kinderen doen

een gedeelte van den

bloeienden stengel tus-

schen hunne vingers

draaien; van daar de

naam.

Molle(n)kruid, o. —
1° Te Bautersem, Ver-

trijck. — Euphorbia

Lathyris L.-. fr. Eu-

phorbe Ëpurqe

;

vl.

Kruisbladige Wolfs-

melk .— 2° Te Exaarde,

SafTelare. — Datura

Stramonium L.
; fr.

Dature Stramoine

;

vuig . Pomme épi -

neuse; vl. Doornap-

pel. — (Fig.) — Menbeweert dat deze twee planten de mollen verjagen.

Mollesalaad, v. — Te Appelterre, Boxtel, Brecht, Deinze, Exaarde, Oost-

Roosbeke, Saftelare, Wetteren. — Taraxacum officinale Weber (T

.

17

Datura Stramonium

.
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Dens-leonis Desf.); fr.

Pissenlü officinal; vl.

Gemeens Paarde- of

Pissebloem. — (Fig.) —
De plant groeit veel in

wo/hoopen en wordt als

salaad gegeten.

— Mollesalaad, z. Klei-

ne —

.

Mollesaiaw, Mollesla,

z. Mollesalaad.

Molm. — Te Baarle,

Drongen, Landegem. —
ld. als Kaasbrood. —
Molm is waarschijnlijk

eene verb. van Malem, w.

dat elders gebruikt wordt

en dat zelf afkomt van

Maluwe, vlaamsehe naam

dezer planten.

Molsalou, v.— Te Loke-

ren.— Id. als Mollesalaad.

Taraxacum officinale.

a, b, c, enz. Versehillige deelen van bloem en vrucht.

Morelle(n), v. mv. — l°Te Beerst, Bierbeek, Clercken, Dixmuide, Eessen,

Exaarde, Gheel, Laarne, Leuven, Lokeren, Neder-

brakel, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Saffelare,

S'-Laurens, Thourout, Woumen, Zarren. — Eene

var. van zure Kersen, die elders ook Noord

Krieken genoemd worden (fr. Cerises du Nord).

— 2° Te Saventhem, Vilvoorde. — Morchella

esculenta Fr.: fr. Morille comestible; vl. Mo-

rielje. — Eene soort van eetbaren Paddestoel.

— (Fig.)

— Morelle(n), z. Zwette —

.

Morgendbloem, v. — Te Molenbeek-Wersbeek.

— Id. als HaAG lelie. — De bloemen gaan

’s morgends open en sluiten zich ’s avonds.

Morgenster, v. — Te Schelle. — ld. als Elf-

lre-bloem. — De bloem, heeft^ den vorm eener witte ster en gaat ’s mor
gemis open.

Morchella esculenta.

*
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Mos’, m. — Bijna overal. — ld. als Moess’.

— Mos’, z. Grijze —
,
Moeras — , Pin — ,

Water —

.

Mosroos, v. — Te Gent, Vilvoorde. — Rosa muscosa Ait. ; fr. Rosé

mousseuse.

Mossed, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Mostaard.

Mossel, v.: Mosselken, o. — Te Exaarde, Opwijck, Satfelare. — Crocas

vermis All., en bijzonder C. aureus Sm.; fr. Safran printanier en S. doré;

vl. Lente-Saffraan en Goudkleurige S. — De bloem dezer plantsoorten

heeft nagenoeg den vorm van eene half-opene mossel.

Most, o. — Te Dixmuide en omstr., Laarne, Oost-Roosbeke, Thourout.

— Id. als Moess’.

Mostaard, m. — Sinapis alba L.; fr. Moutarde blanche ; vl. Witte

Mostaardplant. — De uitspraak is zeer verschillend, volgens de streken.

Ziehier de voornaamste variëteiten :

1° Mostaard .—Te Bailleul, Berthen, Dixmuide en omstr., Meteren, Neder-

brakel, Poperinghe, S l-Jans-Cappel, Thourout, Vlamertinghe, Vleteren,

Wormhoudt en omstr.

2° Mostoïrd. — Te Laarne.

3° Mostoord. — Te Aalst, Lokeren.

4° Mosterd. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Gent en omstr., Lichtaart,

Moll, Oostham, Rethy, Tongeren.

5° Most(w)oïd. — Te D’Worp.

6° Mostaad. — Te Bierbeek, Neer-IJssche.

7° Mostood. — Te Brussel.

8° Mossed. — Te Berg, Bloir, Eist, Fall-Mheer, Freeren, Genoels-Elderen,

Herderen, Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen.

— Mostaard, z. Capuciene(n) — , Wilde —

.

Mosterd, z. Mostaard.

— Mosterd, z. Zwarte-Mostaard.

Mostood, z. Mostaard.

Most(w)oid, z. Mostaard.

Mottekruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Meidrank. — Een

reukkruid ’t welk, gedroogd, wordt gebruikt als behoedmiddel tegen de

motten.

Muggebloem, v. — Te Blaasveld. — Waarschijnlijk eene verb. van

Michelbloem, Niehelbloem. — Z. Nichel.

— Muilekens, z. Kornijne —

.

— Muilen, z. Kalver —
,
Kolver —

,
Leeuwen —

.

Muilkens, o. mv. — 1° Te Exaarde en te Saffelare noemt men alzoo
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twee gansch verschillige planten, wier bloemen muil-

vormig zijn : a) den Mimulus moschatus Dougl.:

fr. Mimule masqué; vuig. Musc

;

vl. Maskerbloem,

Muskus ; b) den Calceolaria hybrida Hart.; fr. Cal-

céolaire hybride; vl. Pantoffelkruid. — 2° Te Gaver,

wordt deze naam gegeven aan den Antirrhinum

majus MUL; fr. Muflier d grandes fleurs; vuig.

Gueule-de-lion; vl. Groot Leeuwenmuiltje. — (Fig.) Anti\ïhïZm*majus.
—Muilke(n)s. z. Apen—

,
Kalfs—

,
Leeuwe(n)—

, Schaaps —

.

Muiskens, o. mv. — Te Asper en omstr. noemt men alzoo eene var.

van Aardappel, dik aan een uiteinde en dun aan

’t ander : dus mm'svormig.

Muizebloemekens, o. mv. — Te Schelle. —
ld. als Vergeet-mij-niet, maar wordt bijzonder

gezegd van den Myosotis palustris With.;

fr. Myosotis des marais; vuig. Ne-m’oubliez-

pas

;

vl. Gemeene Vergeet-mij-niet. — (Fig.) —
De bladeren der plant gelijken aan Muizenooren,

’t geen ook door den lat. naam aangeduid wordt.

Muizekeutels, m. mv. — Te Turnhout. —
Sedum album L.; fr. Orpin blanc; vl. Wit

Vetgroen. — De uitspr. is Moïzekeutels. — Alzoo

genoemd naar den vorm der bladeren, die aan

muizekeutels (fr. crottins de souris) igelijken.

Muizengerst, v. — Te Bautersem, Vertrijck. — Hordeum murinum L.;

fr. Orge Queue-de-rat.— Echte vlaamsche naam der plant, die deletterlijke

vertaling is van haren latijnschen naam

Muizenooren, o. mv. en v. mv. — 1° Te 0.-L

Hieracium Pilosella L.:

fr. Epervière Piloselle;

vl. Langharig Haviks-

kruid. — 2° Te Gent en

omstr. — ld. als Vergeet-

mij-niet.— 3° Te Binekom,

O.-L.-V.-Thielt, Sl -Joris-

Winghe. — Scabiosa Suc-

cisa L.; fr. Scabieuse Succise; vuig. Succise,

Duivelsbeet. — (Fig.) — Alzoo genoemd naar den vorm der bladeren in

’t algemeen (1° en 2°), of naar den vorm der stambladjes (3°).

-V.-Thielt, Poppel.

Bloem van Scabiosa. Doorgesnedene bloem.

Mors-du-diable

;

vl.
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Brecht, Esquelbecq, Gheel,

Muien, z. Kalver —
,
Kolver —

.

Munt, v. — Te Aarschot, Bambecque.

Herzeele, Huldenberg, Ledringhem,

Leuven, Merchtem, Opwijck, Rethy,

Turnhout, Vilvoorde, Wilder, Worm-

houdt. — Wordt gezegd voor ver-

scheidene soorten van ’t geslacht

Mentha L.; bijzonder voor M. aqua-

tica L.; M. rotundifolia L. en M.
sylvestris L.; fr. Menthe aquatique

;

M. d feuilles rondes en M. saiwage

;

vl. Watermunt, Rondbladige M. en

Wilde M. — (Fig.)

Munt, z. Kruis— , Pepere— ,
Peper—

,

Ronde —
,
Veld — ,

Wilde —

.

Muntekruid, o. — Te Coolscamp,

Gits, Nederbrakel, Wetteren. — ld. als

Munt.

Mure, z. Muur.

Murebezenboom, m. — Te Brussel en

omstr., Leuven, Ramsbergen, Schooten.

— Id. als Moerbezenboom.

Murenkruid, o. — Te Appelterre, Coolscamp. — ld. als Muur. — De

plant groeit veel langs de muren.

Murie, v. — Ter Pinte. — ld. als Muur.

Musk, m. — Te Dixmuide en omstr., Gent en omstr. — ld. als Muskus.

Muskes, m. — Te Brussel, Lokeren. — ld. als Muskus.

Muskoot. v. — Te Brussel en omstr. — Verb. van Muskaat. — De vrucht

van den Muskaatboom; Myristica fragrans Thunb.; fr. Muscadier

odorant.

1. Mentha rotundifolia.

2. Mentha sylvestris.

—Muskoot, Z. Note —

.

Muskouwt, v. — Te Leuven.— Id. als Muskoot.

Muskus, m. — Te Exaarde, Saftelare, Vilvoorde en bijna overal in zuid.

Belg.-Limb. — Mimulus moschatus Dougl.; fr. Mimule musqué; vuig.

Musc; vl. Gemuskeerd Maskerkruid, Muskus.

Muskuskruid, o. — Volgens M. Vits (Mém. cour. inéd.), geeft men, te

Wommersom, dezen naam aan den Mentha rotundifolia L.; fr. Menthe d

feuilles rondes; vl. Rondbladige Munt. — (Fig.) — De plant verspreidt

eenen aangenamen geur.
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Musk(w)oat, v, — Te D’Worp. — ld. als Muskoot.

— Mutsen, z. Capuciene(n) —
,
Turksche —

.

—Mutskens, z. Papen —

.

Muur, m. — Stellaria media L.
;

fr. Stellaire intermédiaire

;

vuig.

Mouron blanc, Mouron-des-oiseaux

;

vl. Ge-

meen Sterrekruid
,
Vogelmuur. — (Fig.) —

De uitspr. verschilt veel volgens de plaatsen.

Zie hier de voornaamste variëteiten die wij

opgemerkt hebben :

1° Muur.— Te Droogenbosch, Leest, Leuven,

Londerzeel, Rethy, Schilde, Turnhout, Vilvoorde.

2° Mure. — Te Nederbrakel, Waarmaarde.

3° Mier. — Te Gulpen, Meersen.

4° Miere. — Te Lokeren, Nederbrakel,

Wetteren.

5° Meur. — Te Bambecque, Herzeele, Ledrin-

ghem, West-Cappel, Wilder, Wormhoudt.

6° Meure. — Te Oost-Roosbeke.

7° Moer. — Te Bierbeek, Diest, Gheel, Messelbroeck, Neer-IJssche,

O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Perck, Saventhem, Sichem, Steenockerzeel,

Thielen.

8° Moere. — Te Gent en omstr., Laarne. •

— Muur, z. Ganze —

.

Stellaria media.

Naaigaren, z. Duivels —

.

Naakte-Begijnen, v. mv. — Te Brecht, Diest en omstr., Exaarde, Gheel,

Neerpelt, Opwijck, Saffelare, Tessenderloo, Vollezeele, Werchter. — Col-

chicum autumnale L.; fr. Colchique d’automne; vl. Herfst-Tijdeloos.

— (Fig. bl. 263.) — De bloemen schieten uit den grond zonder bladeren en

zien er dus gansch naakt uit.

Naakte-Damen, v. mv. — Te Bautersem, Hever, O.-L.-V.-Waver. — ld.

als ’t voorg. w.

Naakte-Madam(m)eke(n)s, o. mv. — Te Oostham, Thielen, Veerle. —
ld. als Naakte-Begijnen.

Naakte-Madam(m)en, v. mv.— Te Gheel, Lokeren, Messelbroeck, Rethy,

Turnhout, Vilvoorde. — ld. als Naakte-Begijnen.
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Naakte-Vrouwkens, o. mv. — Te Herent. — ld. als Naakte-Begijnen.

— Naakten, z. Moeder — ,
Paddemoeder —

.

—Naald, z. Adams —

.

Naaldekenskruid, o. — Te Massemen. — Scandix Pecten-Veneris

L.; fr. Scandix Peigne-de-Vénus

;

vl. Naaldenkervel. — Het zaad dezer

plant gelijkt op eene lange, dikke naald.

Naalden, v. mv. — Te Huldenberg. — ld. als ’t voorg. w.

Nachtscha, z. Nachtschade.

Nachtschaai, Nachtschaal, z. Nachtschade.

Colchicum atdutnnale.
Bloem en vrucht.

Solanurn nigrum.

a, Meeldraad
;
— b, c, d, vrucht (gansch en door-

gesneden) ;
— e, f, zaad (doorgesneden).

Nachtschade, v. — 1° Een onkruid dat veel in de moeshoven en aardap-

pellanden voorkomt. — Solanum nigrum L.; fr. Morelle noire; vl.

Zwarte Nachtschade . — (Fig.) — Ziehier eenige variëteiten van uitspr.

die wij opgemerkt hebben :

a) Nachtschade. — Te Aarschot, Huldenberg, Leest, O.-L.-V.-Thielt,

O.-L.-V.-Waver, Perek, Poppel, Sl
- Joris -Winghe, Tessenderloo, Veerlc,

Wesemaal
,
Wolverthem

.

b) Nachtscha. — Te Hoogstraten.
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c) Nacktschaal. — Te Neerpelt.

dj Nachtschaai. — Te Oostham, Turnhout.

e) Nachtschau. — Te Gheel.

2° Te Vilvoorde wordt deze naam gegeven (waarschijnlijk door verb. van

Nachtschoone) aan den Nyctago Jalapae DC. (Mirabilis Jalapa L.); fr.

Nyctage Faux-Jalap; vuig. Belle-de-nuit

;

vl. Nachtschoone.

— Nachtschade, z. Witte— ,
Zwarte—

.

Nachtschau, z. Nachtschade.

—Nagel, z. Giroffel— ,
Groeffels—

,
Groffels—

,
Groffe—

,
Grof—,

Jenoffels— ,
Kanoffie —

,
Krui —

,
Tjirof—

.

Nagelbloem, v. — Te Rotterdam. — Dianthus Caryophyllus L.; fr.

(Eillet Giroflier; vuig. GE. des jardins

;

vl. Nagelbloem, Tuinanjelier.

— De bloemen hebben omtrent den geur van den iemïïehnagel of Krui-

nagel

:

van daar waarschijnlijk de naam van Nagelbloem.

Nagelkruid, o. — 1° Te Nieuwerkerke. — ld. als Serienen. — De vorm

der bloem gelijkt op dien van den Kmmagel of Giroffebiagel (fr. clou

de girofle). — 2° Te Brugge en omstr., Oostham. — ld. als Gezegend-

Kruid.

Narcis’, m. — Te Leuven, Wormhoudt en omstr. — Men noemt alzoo

bijzonder den Narcissus poeticus L.; fr. Narcisse despoètes; vl. Narcis

der dichters, maar soms ook (te Leuven) den N. Pseudo-Narcissus L.;

fr. N. Faux-Narcisse; vl. Valsche Narcis.

—Natel, z. — Netel.

Nazenoten, v. mv. — Te Londerzeel. — Verb. van Hazenoten, Hazel-

noten : de vrucht van den Hazelnotenboom. — Z. dat w.

Nawaai, v.? — Te Oostham, noemt men aldus het gras dat in de weiden

en beemden komt, nadat de toemaat of nagras reeds ingeoogst is. — Verb.

van Naweide

?

Nege(n)-Weke(n)-Mans, m. mv. — Te Leuven. — Eene var. van vroegen

Aardappel.

Negen-Wekers, m. mv. — Te Dixmuide en omstr., Vlamertinghe. —
Eene var. van vroegen Aardappel; dezelfde die elders Meikeesten genoemd

wordt.

Neitel, z. Netel.

— Neitel, z. Witte —

.

— Nellekens, z. Beven — , Bever — ,
Bijve —

.

Nerink, m.— Te Steenockerzeel.— Verb. van Herink, Harink, Haring .

— Z. dit laatste w.

Netel, v. — Urtica dioïca L.; fr. Ortie dioïque; vuig. Grande Ortie;
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vl. Gewone Netel; d. Grosze Brennnessel; engl. Nettle.—
(Fig.) — Zie hier de voornaamste uitspraken :

1° Netel. — Te Antwerpen, Attenrode, Bautersem, Bier-

beek, Brecht, Brussel en omstr., Esschen (grenzen), Herent,

Hoeleden, Hoogstraten, Houtvenne, Leuven, Lichtaart, Moll,

Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Opwijck, Rethy,

Turnhout, Vertrijck, Vilvoorde, Wesemaal.

2° Netel. — Te D’Worp.

3° Nettel. — Te Alveringhem, Bambecque, Dixmuide, Her-

zeele, Ledringhem, Poperinghe, Vlamertinghe, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt.

4° Neitel.— Te Leuven.

5° Nittele. — Te Thourout.

—Netel, z. Bete—
,
Brand—

,
Dam —

,
Doove —

,
Gracht —

Heeren —, Heete — , Moestuin —
,
Steek — , Stink — , Tam —

,
Tamme —

,

Wilde — , Witte —

.

Netelbloem, v. — Te Vilvoorde. — ld. als Coleus. — Deze planten

gelijken niet slecht op Netels.

Neteldoekskens, o. mv. — Te Perck. — Polygonatum multiflorum Alk;

fr. Polygonatum multiflore; vl. Veelbloemige Salomonszegel. — Waar-

schijnlijk zoo genoemd, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.), om de fijnheid

der bloempjes.

Nettel, z. Netel.

Brandhaar (der

Netels), met
een brandend
vocht ver-
vuld.

— Nettel, z. Witte —

.

Neukeleer, m. — Te D’Worp. — Verb. van Notelaar. — ld. als

Note(n)boom.

Neullebezen, v. mv. — Te Hove. — Verb. van Eullebezen : de vrucht

van den Rooden Aalbeziestruik; Ribes rubrum L.; fr. Groseillier rouge.

— Neuskens, z. Steek —

.

Neut, v. mv. — In zuid. Belg.-Limb., is dit de meervoudige vorm van

noot (fr. noix).

— Neut, z. Haze —

.

Neutelaar, m. — Te Bailleul, Berthen, Brugge en omstr., Meteren, Sl-Jans-

Cappel, Vleteren. — ld. als Hazelnotenboom.

Neutelare, m. — Te Thourout. — ld. als Note(njboom.

— Neutelare
,
z. Haze —

.

— Neute(n)boom, z. Hazel —

.

— Neuteboom, z. Haze —

.

—Neuten, z. Haze — .
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Nichel, m. — Te

a
/Maas, Merchtem, Nieu-

wenrhode, O.-L.-V.-

Thielt , Perck , Sint-

Joris-Winghe, Steen-

oekerzeel, Vilvoorde,

Vollezeele. — Lychnis

Githago Lmk. (Agro

-

stemma Githago L.);

fr. Lychnide Niette;

vl . Gemeene Bolderik.

— (Fig.) — Nichel is

misschien eene verb.

van ’t fr. Niette.

Nichelbloem, v. —
Te Dixmuide en omstr.

,

Hever. — Nigella da-

mascena L.; fr. Nigelle

de Damas ; vuig.

Pattes-d!araignées;x\

.

Nigella van Damas.
— Nichel is hier waar-

schijnlijk eene verb.

van ’t fr. Nigelle of van

’t lat. Nigella.

Nigel, m.— TeVlier-

zeele. — ld. als Nichel.

Nijvelboom, m. —

Berthem, Brusseghem, Gaver, Leest, Mechelen-

Te

Agrostemma (Lychnis) Githago.

Messelbroeck
,

O.-L.-V.-Thielt. — Verb. en

verkorting van Jeneverboom; Juniperus communis L.: fr. Genévrier

commun. — (Fig. bl. 267.)— De vruchten geven eenen aangenamen smaak

aan den jenever.

Nittele, z. Netel.

Noenakke(n), v. mv. — Te Bloir, Mali, Nederheim, Sluizen. — Eene

kleine var. van de groene pruimsoort, die in ’t fr. Reine-Claude

geheeten wordt.

Noenbloem, v. — Te Londerzeel. — ld. als Elf-üre-bloem. — De

bloem dezer plant gaat open omtrent den noen, d. i. omtrent middag.

— Noikes, z. Hoize —

.

Noizenoteleire, m. — Te Lokeren. — Verb. van Hoizenotelaar
,
Haze-

notelaar. — ld. als Hazelnotenboom.
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— Nokke, z. Amaandel —
,
Bieke —

.

Nokkenoten, v. mv. — Te Brussel. — De vrucht van den Note(n)boom.

— Z. dit w.

Nokke(n)note(n)boom
,
m. — Te

Leuven, Mechelen.— Id. als Noten-

boom. — Te Leuven, is de uitspr. :

Nokken(h)uitebeu(h)eum .

Nokkennuit, v. — Verb. van

Nokkenoot. — Te Leuven. — De

vrucht van den Gemeenen Noten-

boom.

Nokkes, v. mv. — Te Leuven. —
ld. als ’t voorg. w.

Nokkesboom, m. — Te Neer-

IJssche. — ld. als Hazelnotenboom.

Noordkrieke(n)
,

v. mv. — Te

Bautersem, Brecht, Brussel, Hul-

denberg, Laarne, Nederbrakel, Neer-

IJssche, Nieuwerkerke ,
Oostende,

Oostham, Poperinghe, Rethy, Thou-

rout, Turnhout, Vertrijck, Wesemaal.

— Eene var. van zure Kersen die elders ook Morellen genoemd worden

(fr. Cerises du Nord).

Noordsche-Krieke(n), v. mv. — Wordt te Brussel gehoord, zoo wel als

NoovdkriekQ(n). — ld. als ’t voorg. w.

Noot, z. Neut.

—Noot, z. Amandel — , Baar — , Bieke —
, Boek — ,

Boekie — , Book —

,

Bosch —, Broek — , Buke —
, Mangel — ,

Nokke —
,
Okke — , Schijt —

,

Sparre —

.

Nootje-in-(den)-zak, o. — Te Exaarde, . Saftelare. — Staphylea pinnata

L. en S. trifoliata L.: fr. Staphylier d feuüles pennées en S. d feuilles

trifoliolées

;

vl. Pimpernotelaar met gevinde bladeren en P. met

drieledige bladeren. — Het zaad (nootje) dezer twee struikgewassen zit in

eenen hlaasvormigen zak gesloten.

Nootjeshaat, o. — Verb. van Nootjes/iout. — Te Bierbeek. — ld. als

Hazelnotenboom.

—Nootjes, z. Bosch — , Haze —

.

Nordkièze, v. mv. — Te Tongeren. — Verb. van Noordkersen. — ld. als

Noordkrieke(n).
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Nordkieuze, v. mv. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als ’t voorg. w.

Note(n)boom, m. — Wordt bijna overal gezegd om den Juglans regia L.

te bedieden; fr. Noyerroyal; vuig. Noyer; vl. Gewone Notenboom. —
Te Wormhoudt en omstr. noemt men alzoo den Hazelnotenboom ; Corylus

Avellanah.\k. Coudrier Noisetier ; \ulg. Noisetier.

— Note(n)boom, z. Amerikaansche — , Boom — , Haze — , Hazel —

,

Hokke — , Nokke(n) — , Okker —

.

Notelaar, m. — 1° Wordt gezegd in den zin van Notenboom
, (Juglans

regia L.; fr. Noyer), te Assche en omstr., Betecom, Huldenberg, Oost-

Roosbeke, Vlamertinghe, Wesemaal. — 2° In den zin van Hazelnotenboom

(Corylus Avellana L.; fr. Noisetier), te Bailleul, Berthen, Brugge en

omstr., Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren.

— Notelaar; — Notelare, z. Amandel — , Bosch — ,
Haze —

, Okker —

.

Noteleer(e); Noteleir(e), m. — Te Aalst, Attenrode, Betecom, Brussel

en omstr., Gent en omstr., Laarne, Lokeren, Nederbrakel, Wetteren. —
ld. als Notenboom; Juglans regia L.; fr. Noyer .

— Noteleer; — Noteleir(e), z. Euker— , Gal— , Haze—,Noize— ,
Noze—

.

Notemuskoot, v. — Te Brussel. — ld. als Muskoot.

— Notentronk, z. Haze —

.

Notjes, o. mv. — Te Brussel. — Vrucht van den Notenboom ; Juglarts

regia L.; fr. Noyer.

Nourd(e)krieke(n), v. mv. — Te Leuven. — ld. als Noordkrieke(n).

Nozenoteleer, m. — Te Nieuvverkerke. — Verb. van Hazenotelaar. —
ld. als Hazelnotenroom.

— Nuit, z. Nokken —

.

O

Oelst, m. — Te Bierbeek, Leuven, Neer-IJssche, Wolverthem. — Verb.

van Hulst. — Z. dit w.

Oestappel, m. — Te Vlamertinghe. — Verb. van Oogstappel. — Z. dit w.

Oïk, m. — Te Heverlé, Leuven. — Verb. van Eik. — Z. dit w.

Oïlebezen, v. mv. — Te Laarne, Lokeren. — Verb. van Aalbezen. —
Z. Aalreier.

Oir, v. — Verb. van Aar. — Te Laarne, Lokeren. — ld. als Aar.

Okkeneuteboom, m. — Te Diest. — ld. als Note(n)boom. — Juglans

regia L.; fr. Noyer.
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Okkenoten, v. mv. — Te Brecht. — De vruchten van den Notenboom

;

Juglans regia L.
;

fr. Noger.

Okkernotelare, m. — Te Exaarde, Oost-Roosbeke, Saffelare. — ld. als ’t

voorg. w.

Okkernote(n)boom, m. — Te Attenrode, Betecom, Brugge en omstr.,

Diest, Gent en omstr., Neer-IJssche, Poperinghe. — Juglans regia L.: fr.

Noyer royal, Noyer commun; vl. Gemeene Notenboom.

Olberen, v. mv. — Te Meersen. — Te Neerpelt zegt men Aalsberen, in

denzelfden zin. — Vaccinium Myrtülus L.; fr. Airelle Myrtüle,

Myrtille; vl. Gewone Kraakbes of Blauwbes. — Z. ook Aalsbeer.

Olbêzie, v. — Te Asper en omstr. — ld. als Aalbeze 1°) of Aalbeier.

Oleander, m.— Te Berg, Bilsen, Bloir, Brecht, Bree, Brussel, Coninxheim,

Diepenbeek, Eist, Esschen (grenzen), Fall-Mheer, Freeren, Genoels-Elderen,

Herderen, Hex, Ketzingen, Lauw, Leuven, Looz, Mali, Nederbrakel, Neder-

heim, Nieuwerkerke, Oostham, Oost-Roosbeke, Piringen, Poperinghe,

’S Heeren-Elderen, Sluizen, Sl-Truiden, Tongeren, Turnhout, Vlijtingen. —
Nerium Oleander L.; fr. Oléandre Laurier-rose

;

vuig. Laurier-rose;

vl. Rozelaurier.

Olebloem, v. — Te Brussel en omstr. — ld. als Heul. — Verb. van

Heulbloem.

— Olie, z. Fijn —
,
Koolzaad —

,
Lant —, Lijn —

,
Lijnzaad —

, Lus —

,

Olijf — , Petrol — ,
Raap — , Steen — , Vreemd’ —

.

Olie-van-d’Olijve(n), v. — Te Oost-Roosbeke. — Fr. huile d’olives.

Olie-van-Olijve(n), v. — Te Gent en omstr., Lokeren. — ld. als ’t voorg. w.

Oliebosse(n), m. mv. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als ’t volg.

w. — Bos = bus.

Olieklossen, m. mv. — Te Nederbrakel. — Papaver somniferum L.:

fr. Pavot somnifère; vl. Slaapwekkende Maankop. — (Fig. bl. 247.) —
Deze naam herinnert bijzonder de vrucht der plant, die Aiosvormig is (fr. en

forme de fuseau, de sphéroïde) en wier zaad olie bevat.

Olièttezaad, o. en m. — Te Oost-Roosbeke. — Het zaad der Olieklossen.

— Z. dit w. — Misschien is deze naam maar eene verb. van ’t fr. CEillette :

de olie der Maankoppen heet huile d’ CEillette, en in de volkstaal is CEil-

lette soms synoniem van Pavot somnifère.

Olijfboom, m. — Olea europaea 1 ,.; fr. Olivier d'Europe. — Te Beerst,

Berg, Bloir, Clercken, Dixmuide, Eessen, Gent en omstr., Mali, Sluizen,

Tongeren, Vlamertinghe, Wormhoudt en omstr. — In zuid. Belg.-Limb. is

de uitspr. : Olaaifboum.

Olijfolie, v. — Te Bailleul en omstr., Bierbeek, Dixmuide en omstr.,
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Freeren, Genoels-Elderen, Mali, Millen, Nederheim, Neer-IJssche, Pope-

ringhe, Sluizen, Tongeren. — Fr. huile d’olives.

Ollëbeziën, v. mv. — Te Deynze, Petegem. — ld. als Aalbeze 1°) of

Aalbeier.

Olm, m. — Bijna overal gebezigd, om den Ulmus campestris L. en zijne

— Olm, z. Keers —
, Krop — ,

Steen —
,
Vet — .

Olmboom, m. — Te Leuven en omstr. — Men zegt ook Olm. — Z. dit w.

Olmenboom, m. — Te Brussel en omstr. — Men zegt ook Ollem. — ld.

als Olm.

Olsem, m. — Verb. van Alsem. — Z. dit w. — Wordt gezegd te Vlamer-

tinghe en omstr.

Omloop, m. — 1° Te Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-Waver,

S^Joris-Winghe, Veerle. — Convolmlus arvensis L.; fr. Liseron des

champs; vl. Koovnwinde. — 2° Te Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Waver.

— Convolvulus sepium L.; fr. Liseron des haies; vl. Hagewinde. —
Deze twee soorten van planten worden alzoo genoemd, omdat zij om de

anderen planten loopen, d. i. zich er om winden.

Onderhaaf, v. — Te Hersselt, Kessel-Loo, Perck, Werchter. — Verb. van

’t volg. w. en dezelfde bet. als Onderhaag 1°).

Onderhaag, v. — 1° Te Aarschot, Attenrode, Baulers, Blaasveld, Corten-

berg, Diest, Gheel, Heffen, Houtvenne, Leest, Merchtem, Messelbroeck,

O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Schilde, Siehem, Sl-Joris-Winghe, Tessenderloo,

Turnhout, Veerle, Vertrijck, Wesemaal. — Glechoma hederacea L.; fr.

Gléchome Lierre-terrestre

;

vuig. Lierre-terrestre; vl. Hondsdraf of

Aardveil. — (Fig.) — 2° Te Brecht. — opodium Podagraria L.; fr.
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Ègopode Herbe- aux-goïitteux

;

vl. Zevenblad. — Deze twee planten

groeien gewonelijk onder de hagen.

Ontzwelkruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Conyza ambigua DC.

(Erigeron canadensis Tenor.); fr. Conyze ambigue (Vergerette du

Canada); vl. Canadasche Fijnstraal. — Deze plant wordt tot ontzwelling

gebruikt.

O.-L.-Heerens-Druppelkes-Bloed, o. — Te Oost-Roosbeke. — Sedum
purpureum Link.; fr. Orpin purpurin; vuig. Herbe-d-la-coupure

;

vl.

Purper of Knollig Vetgroen. — Waarschijnlijk zoo genoemd om de kleur

der bloemen, die bloedroodachtig zijn.

O.-L.-Heerens-Hemdeke, o. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Omloop 2°).

0.-L.-Vrö-Bloemeke(n)s, o. mv. — Te D’Worp. — ld. als Vergeet-mij-niet.

O.-L.-Vrouw... z. ook L.-Vrouw....

O.-L.-Vrouw-Bedstroo, o. — 1° Te Berthem, Cortenberg, Gulpen, Ingoy-

ghem, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Rethy, SSJoris-Winghe, Waarmaarde.—

Thymus Serpyllum L.; f. Thym Serpolet, Serpolet; vl. Wilde Tijm of

Quendel. — (Fig.) — 2° Te Kessel-Loo, Park. — Sedum acre L.; fr. Orpin

acre; vl. Scherpsmakend Vetgroen of Muurpeper. — 3° Te Brecht. —

van Hypericum. Hypericum.

Hypericum perforatum L.; fr. Millepertuis perforé, Millepertuis

;

vl.

Doorboord Hertshooi; Sl - Janskruid. — (Fig.) — Voornoemde planten

(bijzonder de twee eerste) vormen mollige en zachte tapijten, die aan een

bed of legerstede doen denken.
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voorg. w.

0.-L.-Vrouwen-Vingerhoed,m.—Te Rethy.

— Digitalis purpurea L.: fr. Digitale pour-

prée; vl. Purper Vingerhoedskruid. —
(Fig.)— De bloem heeft omtrent den vorm van

eenen vingerhoed.

0.-L.-Vrouw-Bloemeke(n)s; — Blommeke(n)s, o. mv. — Te Aalst,

Dixmuide en omstr., Nederbrakel, Rethy. —
ld. als Vergeet-mij-niet.

O.-L.-Vrouw-Destle, v. — Te Asper en

omstr. — Silybum Marianum Gartn.; fr.

Silybe de Marie; vuig. Chardon-Marie

;

vl.

Maria-Distel.

O.-L.-Vrouw-Distel, v. — Te Drongen,

Luchteren, Wormhoudt en omstr. — ld. als ’t

Digitalis purpurea.

Onzenhout, z. Honzenhout.

— Oog, z. Christus — , Kleer —

.

— Oogen, z. Blauwe — , Christus —
,
Koei — , Peerds — , Polk — ,

Roode — ,
Schoon —

.

—Oogske(n)s, z. Dezekens —, Diézekes — ,
Puiten —

,
Zeer —

.

Oo g stappel, m. — Men noemt alzoo, op vele plaatsen, eene vroege var.

van Appel, die in den oogsttijd of in de öO</staiaand rijp wordt.

Ooievaarsbekken, m. mv. — Te Messelbroeck. — Geranium Robertia-

num L.; fr. Geranium Herbe-d-Robert

;

vl. Stinkende Ooievaarsbek. —
(Fig. bl. 273.) — De lange stempels der rijpe vruchten gelijken, wel een

weinig, aan eenen ooievaarsbek.

Ooivaren, v. mv. — Te Rethy. — Men zegt gewoonlijk Renvaren; maar

soms ook hoort men Ooivaren en Hoeivaren , door verb. — ld. als Varen

(fr. Fougères, in ’t algemeen).

— Oolde, z. Fijn —, Luz —

.
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Oonzenheit. z. Honzenhout.

—Oor, z. Beeren — , Ezels —

.

— Oore(n), z. Aarons — , Lammerkens — , Lemmekens — , Muizen —
,

SCHAAPS — ,
VERKENS —

.

Oorringen, m. mv. — Te Bautersem, Vertrijck. — ld. als Pissebloem. —

De kinderen maken oorringen van de bloemstelen.

Oostinge(n), m. mv. — Verb. van Oogstingen. — Te Hersselt, Mali,

Sluizen en verders in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Oogstappel.

Op, z. Hop.

Geranium Robertianum. Rijpe, openspringende vracht.

Opellijn. — Te Leest, Wolverthem. — ld. als Ebbellijn.

Opgaander, m.—Te Bautersem, Vertrijck,Wesemaal.— ld. als Italiaander.

Oplêne, v. — Te Asper en omstr. — ld. als Oppellijn en Ebbellijn.

Oranjappelen, m. mv. — Te Brussel en omstr. — De vruchten van den

Oranjeboom. — Men zegt ook Aronjappelen.
Oranjebloem, v. — Te Exaarde, Saflelare, noemt men alzoo de bloem van

den Phüadelphus coronarias L.; fr. Seringat d couronne

;

vuig. S. des

jardins

;

vl. Hof-Pijpstruik. — De bloemen zijn welriekend, bijna gelijk

bij de echte Oranjebloemen.

Oranjeboom, m. — Te Brussel, Leuven, Poperinghe, Vilvoorde, Vlamer-

tinghe. — Citras Aurantium L.; fr. Citronnier Oranger, Oranger; eng.

Orange-tree

;

d. Pomeranzenbaum

;

it. Melarancio

;

sp. Maranjo; port.

Larangeira. — (Fig. bl. 274.)

Oranjehout, o. — Te Exaarde, Saflelare.— P/iiladelphus coronarius L.;

18
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Blad en vrouwelijke bloem vai*

Citrus Aurantium.

fr. Seringat d couronne; vuig. S. des jardins

;

vl. Hof-Pijpstruik .

— De bloemen van dezen struik zijn welrie-

kend, bijna gelijk de echte Oranjebloemen.

Orégo, m.? — Te Diest en omstr. — Ori-

ganum vulgare L.; fr. Origancommun; vl.

Gemeens Marjolein. — Waarschijnlijk eene

verb. van den lat. of den fr. naam.

Oreijelboom, m. — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, S‘-Jans-Cappel, Vleteren. — ld. als

Oranjeboom.

Oroineboom, m. — Te D’Worp. — Verb.

van Oranjeboom en zelfde bet.

Orteiwortels, v. m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Arteewortel.

Ossetongen, v. mv. — Te Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren en verders

in zuid. Belg.-Limb. — Eene var. van Aardappel, wit van kleur, plat en

langwerpig van vorm.

Oude-Vaarkens, m. mv. — Te Brecht. — Men heet alzoo verscheidene

soorten van Tropaeolum L.; fr. CUpucine

;

vl. Kapucijkers.—

(Fig.)— Verkorting van Oude- Vaderkens.— De bloemen hebben

eenen baard en zijn, van vorm, bijna gelijk aan de slaapmuts der

ouderlingen. (Vits, Mém. cour. inéd.)

Oude-Wijven, o. mv. — Te Asper en omstr. — Eene soort van

Erwt, welke niet met de peul kan gegeten worden. Men noemt

ze soms ook Uitdoenders, omdat het zaad moet uitgedaan

worden (uit de peul) om eetbaar te zijn.

Ouwblouw, v. — Te Oost-Roosbeke. —
— Id. als Auwblauwbloem.

Ouwe, v.— Te Oost-Roosbeke.— Elders,

in Vl., zegt men A uwe. — ld. als Aar;

fr. épi; lat. spica; eng. spike, ear;

d. Ahre. — (Fig.)

Over-Zeebeze(n), v. mv. — Te Brussel

en omstr. — De vruchten van den Rooden
Blad van Tropaeolum. Spica.

Aalbeziestruik ; Ribes rubrum L.; fr. Groseillier rouge.— Z. ooEZeebezen.

P
— Paa, z. Trek —

.

Paaien, m. mv. — Te Tremeloo. — ld. als Trekpaa.

Paam, m. mv. — Verb. van Palm, Palmen. — In zuid. Belg.-Limb.
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noemt men aldus de kleine Palmenstruikskens ; anders zegt men Pame-

boiim (verb. van Palme-

boom) of Pameier (verb.

van Palmelaar).

—Paar, z. Kwa —

.

Paardebloemen, v. mv.

— Te Boxtel, Rotterdam,

Wackerzeel, Wesemaal.

— Taraxacum offici-

nale Web. (T. Dens-

Leonis Desf.), fr. Pissen-

lit officinal; vl. Gemeene

Paarde- of Pissebloem.

— (Fig.)

Paardeblom, v. — Te

Turnhout. — Chrysanthe-

mum segetum L. ; fr.

Chrysanthème des mois-

sons; vl. Gele Ganze-

bloem.

Paardedistel, Z. Peer- Taraxacum officinale.

a
,
b

, c, enz. Versehillige deelen van bloem en vrucht.HF ’ °

Paardevioletten, v. mv. — Te Hauwaart, Huldenberg. — ld. als

Hondsvioletten.

Paaschbloem, v. — 1° Te Gheel. — Saxifraga crassifolia L.: fr.

Saxifrage d feuüles épaisses

;

vl. Steenbreek met dikke bladeren. —
2° Te Oostham. — Pri-

mula elatior Jaeq.; fr.

Primevère élevée; vl.

Hoogstengelige Sleu-

telbloem. — (Fig.) —
3° Te Brasschaat,

Brecht, Esschen (gren-

zen), Gent, Gits, Hulden-

berg, Leuven, Lokeren

(uitspr. Poïsblomme),

Opwijek, Rethy, Turn-

hout, Vosselaar,Wolfs- ,

clonok, Zeelhem. - Frimula • neden en vergroot -
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Narcissus Pseudo- Narcissus L.: fr. Nardsse Faux-Narcisse

;

vuig.

Narcisse des prés; vl. Valsche Narcis. — Al deze planten bloeien

omtrent Paschen.

Paaschbloemekens, o. mv. — Te Avecappelle, Neerpelt, litkerke. —
ld. als Madeliefje.

Paaschblomke(n)s, o. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Madeliefje.

Pa(a)sch(e)bloeme, v.—Te Bambecque, Esquelbecq,Herzeele, Ledringhem,

Mariakerke (West-Vl.),West-Cappel,Wilder,Wormhoudt.— ld. als Madeliefje.

Pa(a)sch(e)bloemtje, o. — Te Poperinghe. — ld. als Madeliefje.

Pa(a)sch(en)bloemtje, o.— Te Bailleul, Berthen, Meteren, S‘-Jans-Cappel,

Vlamertinghe, Vleteren. — ld. als Madeliefje.

Paaschhout, o. — Te Oost-Roosbeke. — Salix cinerea L.: fr. Saaie

cendrè

;

vl. Grauwe Wilg. — Bloeit omtrent Paschen.

Paaschkeers, v. — Te Turnhout, Lokeren (hier is de uitspr. PoïskeisseJ.

— Verbascum Thapsus L. en V. thapsiforme Schrad.: fr. Molène

Bouillon-Blanc en M. Faux-Bouillon-Blanc; vl. Wolbladige Toorts

en Grootbloemige T. — De bloeiende stam dezer planten is lang en recht

gelijk eene Keers.

Paaschkèskes, o, mv. — Verb. van Paaschkeerskens. — Te Oostham. —
Muscari botryoïdes Mill. en M. racemosum Mill.: fr. Muscari Faux-

Botryde en M. d grappe

;

vl. Muskaat-Hyacint. — De bloemstengels dezer

planten staan recht gelijk keerskens

;

ze bloeien omtrent Paschen.

Paaschklok, v. — Te Yollezeele. — ld. als Keizerskroon. — De bloemen

zijn A'/o&vormig en bloeien rond Paschen. (Yits, Mém. coiü\ inéd.J

Paaschlelie, v. — Te Exaarde, Oost-Roosbeke, Saffelare. — Narcissus

Pseudo-Narcissus L.: fr. Narcisse Faux-Narcisse; vuig. Narcisse des

prés

;

vl. Valsche Narcis. — De bloem is min of meer leliesormig en bloeit

rond Paschen.

Passenokels, m. mv. — Te Gent en omstr. — ld. als Pastinaak.

Pacheboom, m. — Te Bailleul. Berthen, Meteren, S l-Jans-Cappel. —
ld. als Perzikboom. — Pache = verb. van ’t fr. Pêche = vl. Perzik.

—Pachènce, z. — Patiènce.

Pachieboom. m. — Te Beerst, Clereken, Dixmuide, Eessen, Wercken.

Woumen, Zarren. — ld. als Pacheboom en Perzikboom.

Padegès’. o. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — Poa annua L.: fr.

Paturin annuel; vl. Klein Beemdgras. — Deze soort van gras komt

gemakkelijk in de paden of wegen der tuinen, enz.

Padde. v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Kievitsei. — De bloemkroon

dezer plant is veelkleurig, gelijk ’t lichaam eener padde.
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Paddebrood, o. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Gent,

Poperinghe, Uitkerke, Ylamertinghe, Wercken. — Algemeene naam om

allerlei soorten van Kampernoeliën (fr. Champignons) aan te duiden.— (Fig.)

Boletus.

Cantharellus.

Agaricus nmscarius.

Paddegerek, o. — Te Schelle. — Men noemt alzoo verscheidene soorten

van Lemna L., bijzonder de L. minor L.; L. trisulca L. en L. polyrrhiza

L.; fr. Lenticule mineure; vuig. Lentille-d’eau; L. a trois lobes en

L. a plusieurs racines; vl. Klein Eendenkroost , Drielobbig E. en

Veelwortelig E. — Op vele plaatsen is Paddegerek synoniem van

paddeslijm, kikvorschenslijm. Bovengenoemde plantjes groeien in stil-

staande waters, waar de padden en kikvorschen hunne eieren <met slijm

omgeven) gaan leggen.

Paddegeslijk. — Te Sichem. — ld. als ’t voorg. w.

Paddemoedernaakte(n), v. mv. — Te Scheldevvindeke. — ld. als

Moedersaakte(n).

Paddendrek, m. —Te 0.-L.-V.-Thielt,Sl-Joris-Winghe.— Id. als Paddegerek.
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Pteris aquilina L.;

Paddepeer, v. — Te Bailleul. Berthen. Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren.

— Beurrée grise; vl. Grijze Boterpeer. — De kleur dezer Peer gelijkt op

die der pad.

Paddestoel, m. — Te Brugge en omstr., Gent, Messelbroeck, Neer-IJssche,

Nieuwerkerke, O.-L.-V.-Thielt. Oostham, Pullaar. Vilvoorde. — Algemeen*.

naam om allerlei soorten van Kampernoeliën <fr. Champignons) aan te

duiden. — (Fig. bl. 277.)— « Deze planten zijn gewoonlijk van boven plat. »

zegt M. Vits (Mém. cour. inédj, « gelijk de zetel van eenen stoel. Daarbij

» worden zij nier hoog, zoo dat de padden er kunnen op kruipen. » — Te

Turnhout wordt deze naam bijzonder gebezigd om de vergiftige soorten

aan te duiden. Voor de anderen, zegt men Duveltjesboter , Foncie of

Foencie, Kampernoelie. Trompetters. — Z. deze ww.
— Paddestoel, z. Vliegen —

.

Paddevaren, v. mv. — 1° Te O.-L.-V.-Waver

fr. Ptéride Aigle-impériale

;

wilg. Fougère

impériale of Grande Fougère

;

vl. Arends-

varen. Adelvaren. — 3° Te Messelbroeck,

O.-L.-V.-Thielt. — Polypodium vulgare L.: fr.

Polypode commun; vl. Gewone Naaktvaren,

Boomvaren. — Fig.) — Elders zegt men ook

Beddevaren (z. dit w.) : misschien is Padde-

varen maar eene verb. van dezen naam.

Paddevoet, m.—Te O.-L.-V.-Thielt.— Ranun-

culus arvensis L.; ft*. Renoncule des champs;

vl. Akker-Ranonkel .
— Zoo genoemd naar den

vorm der bladeren.

Paduwa. m. — Te Schilde. — Cerasus

Padus DC.: fr. Cerisier d grappes

;

vuig.

Mérisier d grappes

;

vl. Tropjeskersenboom.

Hondsteers. — Paduwa is waarschijnlijk eene

verb. van den lat. naam Padus.

PafFers, m. mv. — Te O.-L.-V-Thielt. — ld.

als O.-L.-Vrouwen-Vingerhoed. — « Paffers is

een klanknabootsende naam. Als men de

bloemen op eene hand legt en er dan met de

andere op slaat, geven zij eenen knal of paf. »

(Vits. Mém. cour. inéd.)

Paiakkebloem. v. — Te Assche en omstr. — ld. als Groote-Boterbloem.

Palingskruid. o. — 1° Te Vilvoorde. — Calamintha officinalis Monch:

Polypodiwn ruigare.

1. Bladeren; — 2. Onder-
aardsehe stam ; — 3 Jong
blad.
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fr. Calament officinal; vl. Genees Bergmunt. — 2° Te Exaarde, Saffelare

en ook te Vilvoorde. — Melissa officinalis L.: fr. Melisse officinale; vl.

Genees- Citroenkruid . — (Fig.)

— Deze twee planten worden ge-

bruikt in ’t bereiden van paling.

Palioen, m. — Te Mariakerke

{W.-VU. — Elders zegt men :

Pelioen, Pillioen, Pejoene (z.

deze ww.). — Thymus vulgaris

L.; fr. Thym commun

;

vuig.

Thym; vl. Gemeene Tijm of

Quendél.

Pallema, m. — Te D’Worp,

Nieuwerkerke. — ld. als Palma.

Pallemenhout, o.— Te Brussel

en omstr. — ld. als Palma.

Palm, v. en m. — 1° Wordt

bijna overal gezegd in den zin

van Buxus sempervirens L.: fr.

Buis toujours vert; vl. Immer-

groen Buks- of Palmboompje.

— 2° Te Exaarde, Saffelare geeft

men ook dezen naam aan den

Vinca minor L.; fr. Pervenche Melissa offidnaiis.

d petites fleurs; vl. Kleine Maadgepalm. — De bladeren dezer twee

planten gelijken op elkander van vorm.

—Palm, z. Bosch —
, Maagde — , Maagdekens — ,

Made — , Médekens —

,

Mérekes — ,
Wilde —

.

Palma, m. — Te Diest. — Buxus sem-

pervirens L.-. fr. Buis toujours vert; vl.

Immergroen Buks- of Palmboompje

.

Palma-Christi, m. — Te Bailleul, Ber-

then, Gent en omstr ., Leuven, Mali , Mete-

ren, S‘-Jans-Cappel
, Sluizen, Tongeren,

Turnhout, Vilvoorde, Vleteren. — Ricinus

communis L.; fr. Ricin commun ; vl.

Gemeene Wonderboom, Christuspalm.

— (Fig.) — Palma-Christi is de lat. over-

zetting van Christuspalm. Blad van Ricinus.
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Palmbloemekens, o. mv. — Te O.-L.-V. Thielt. — Vinca minor L.: fr.

Pervenche dpetites fleurs; vl. Kleine Maagdepalm. — Het kruid blijft

groen gelijk de Palm en draagt blauwachtige bloempjes.

Palmbloemen, v. mv. — Te Aarschot, Nieuw-Rhode. — ld. als ’t voorg. w.

Palmboom, m. — Te Brugge en omstr., Leuven, Nederbrakel, Oostham.

— Buxus sempervirens L.; fr. Buis toujours vert; vl. lmmergroen

Buks- of Palmboompje.

Palmboomke, o. — Te Esschen (grenzen). — ld. als ’t voorg. w.

Palmboompje, o. — Te Turnhout. — ld. als Palmboom.

Palme, v. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Oost-Roosbeke,

West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Palmboom.

Palmeleire, m. — Te Lokeren. — ld. als Palmboom.

Palmenboom, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Palmboom.

Palmfletten, y. mv. — Te S'-Joris-Winghe. — ld. als Palmbloemekens. —
Het kruid blijft groen gelijk de Palm en de bloempjes zijn blauwachtig

gelijk de Violetten of Fletten. (Vits, Mém. cour. inéd.)

Palmhaait, o.—Verb. van Palmhout.—Te Lokeren.— Id. als Palmboom.

Palm(h)êt, o. — Verb. van Palmhout. — Te Gent en omstr. — ld. als

Palmboom.

Palmhout, o. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Palmboom.

Palmij, v. — Te Opwijck noemt men alzoo twee verschillige soorten van

planten : 1° Buxus sempervirens L.; fr. Buis toujours vert; vl. Immer-

groen Buks- of Palmboompje. — 2° Vinca minor L.; fr. Pervenche d

petites fleurs; vl. Kleine Maagdepalm. —- Deze twee planten blijven

immer groen en hunne bladeren hebben eenige gelijkenis.

Palokken, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — Eene soort van Pruim.

Pameboom, m. — Verb. van Palmboon. — Te Berg, Bloir, Genoels-

Elderen, Mali, Millen. Neder-

heim, Sluizen, Tongeren. —
ld. als Palmboom.

Pameier, m. en o. — In

zuid. Belg.-Limb. noemt men

alzoo het hout van den Palm-

boom. Z. dit w.

Pampoenen, v. mv. — Te

Oost-Roosbeke, Poperinghe,

Vlamertinghe. — Onder dezen

algemeenennaam begrijptmen
verscheidene soorten van Bloem en doorgesnedene vrucht van Cucurbita.
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Kauwoerden

;

onder andere de Cucurbita maxima L.; fr. Courge Poti-

ron; vuig. Courge, Potiron, Citrouille; vl. Groote Kauwoerde; de

Pepo L.; fr. Courge Pépon; vuig. C. Giraumon en de C. Melopepo

L.; fr. Courge Patisson; vuig. Bonnet-d’Électeur. — (Fig. bl. 280.)

Panappel
;
Panning, m. — Te Exaarde, Saflfelare. — Appel die bijzonder

dient om in de pan gebraden te worden; fr. Pomme d cuire , d étuvei\.

— Is zeer rood van kleur, van middelmatige grootte, bewaart zich tot Mei,

maar slecht van smaak.

Panoek, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene kleine witte Pruim, niet

fijn, half wild; nog te vinden op de oude boerhoven.

Panseekes, o. mv. — Te Brecht.— Verb. en verklw. van ’t fr. Pensee. —
Z. Penseeën.

Pansees’, v. mv. — Te Gent en omstr., Lokeren, Oostham. — ld. als-

Penseeën.

Panseis’. v. mv. — Te Bierbeek, Leuven. — Verb. van ’t fr. Pensee. —
Z. Penseeën.

Pantoffelenbloem, v. — Te Vilvoorde. — Calceolaria hybrida Hort.;

fr. Calcéolaire hybride; vl. Pantoffélenkruid. — Zoo genoemd naar den

vorm der bloem.

—Pap, z. Rijst —

.

Papen, m. mv. — Te Aarschot. — ld. als Haagroze. — Voor uitleg,,

z. ook Papenkullekens.

Papemoesjkes, o. mv. — (Uitspr. Poóape —.) — Te Brussel en omstr. —
Evonymus europaea L.; fr. Fusain d’Europe; vuig. Bonnet- carré v

Bonnet-de-prêtre

;

vl. Kardinaals- of Papenmuts

;

d. Pfaffenhutlein;

ital. Beretto da prete, Evonimo. — De vrucht van dit struikgewas gelijkt

op eene priestersmuts. — Verb. van Papenmutskens.

Pape(n)bloemenkruid, o. — Te Diest. — Men zegt ook Suikerij. — ld. als

PlSSEBLOEM.

Pape(n)hout, o. — Te Berg, Bloir, Freeren, Herderen, Ketzingen, Looz,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Papemoesjkes.

Pape(n)kannekens, o. mv. — Te Esschen (grenzen). — De vruchten van

de Crataegus oxyacantha L. en C. monogyna Jacq.; fr. Aubépine épi-

neuse en Au. d un style

;

vl. Hagedoorn , Doornlaar, enz. — Deze naam

duidt waarschijnlijk de ampullen aan, die de dienaar den priester onder de

mis aanbiedt. De vruchten van den Crataegus hebben omtrent dien vorm.

Papenkannekens bet. dus hetzelfde als

—

puitekens; z. dit w. » (Vits„

Mém. cour. inéd.)
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Pape(n)kullekens, o. mv. — Te Bois-

schot, Brasschaat, Gheel, Hersselt, Hout-

venne, Werchter. — Rosa canina L. en

R. arvensis L.; fr. Rosé de chien of

Êglantier en R. des champs; vl.

Hondsroos en Veldroos. — (FigJ —
« Kullekens is een gemeen woord dat

teelballen beteekent. Men heeft de planten

zoogenoemd naar denvorm der vruchten.

»

(Vits, Mém. cour. inéd.)

Pape(n)kulen, m. mv.— Te Huldenberg.

— Verb. van Papenkoolen. — Arum
maculatum L.; fr. Gouet tacheté; vuig.

Pied-de-veau

;

vl. Kalfspoot. — (Fig.)

Pape(n)mutsen, v.mv.; Pape(n)mutsen-

hout, o.— Te Gent, Messelbroeckeninzuid.

Belg.-Limbourg. — ld. als Papemoesjkes.

Pape(n)pullekens, om. v.— Te Antwer-

pen. — ld. als Pape(n)kannekens.

Papierplant, v. — Te Gent. — Aralia papyrifera Hook.

d papier. — « Men maakt

er eene soort van papier

van, rijstpapier geheeten.

»

(Vits, Mém. cour. inéd.)

Pappeblaars, o. mv. —
Te Oost-Roosbeke.— Tus-

silago Farfara L.: fr.

Tussilage Pas - d’dne

;

vuig. Pas -d’dne; vl.

Hoefblad. — Men bereidt

eene zekere pap (tegen de

verkoudheid) met de bla-

deren der plant.

Pappels, m? mv. — Te

Bambecque
, Esquelbecq,

Herzeele
, Ledringhem

,

Wilder, Wormhoudt. — ld.

nis KaASBROOD.
a> Gansche plaat; -

Paraplutjes, o. mv. — de vrouwelijke. -
* 1 bloem, vergroot.

fr. Aralia

b, mannelijke bloemen, boven
c, een meeldraad of mannelijke
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Te Asper, Oost-Roosbeke, noemt men alzoo al de groote Kampernoeliën,

wier vorm op eenen kleinen regenscherm of‘paraplutje gelijkt.— (Fig.bl. 277.)

Pareerappels, m. mv. — Te Brugge en omstr.; Gent en omstr. —
ld. als Pampoenen. — Pareeren of paleeren is ’tzelfde als opschikken,

versieren (fr. pavei1

, orner). — De vruchten dezer planten (door ’t volk

appels geheeten), worden gewonelijk niet als tot sieraad of pareeren

gebruikt.

Pare(n boom, m. — Te Antwerpen en omstr. — ld. als pereboom.

Parinnen, m. mv. — Te Vlamertinghe. — Eene soort van Appel.

Park-Lelie, v. — Te Park en in de omstr. van Leuven. Men zegt ook

Lelie-van-Park. — Ornühogalum nutans L.; fr. Ornithogale a fleur

s

penchées; vl. Vogelmelk met neerhangende bloemen. — Deze plant

groeit in de bezittingen der abdij van Park en wordt bijna nergens anders

gevonden in onze streken; ’t is daarom ook dat men ze op ’t wapenschild

der abdij afgebeeld vindt. Het volk noemt ze lelie omdat hare witgroenachtige

en neerhangende bloemen min of meer den vorm van kleine leliën hebben.

Parraa, m. — Te Bierbeek, Brussel en omstr., D’Worp, Nieuwerkerke.

—

ld. als Prei.

Parrê, m. — Te Neer-IJssche, Vlamertinghe. — ld. als Prei.

Parreeë, m. — Te Brugge en omstr. — Men zegt ook Porrede. — ld.

als Prei.

Parrei, m. — Te Antwerpen, Mechelen, Reeth, Steenockerzeel, Wetteren.

— Id. als Prei.

Parreie, m. — TeNederbrakel, Thourout. — ld. als Prei.

Parret, m. — Te Gits. — ld. als Prei.

Parroj, m. — Te Leuven. — ld. als Prei.

Pass’lên, m. — Verb. van Porselein. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren,

Herderen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Porselein 1°).

Passiebloem, v. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Herderen, Ketzingen,

Looz, Mali, Millen, Moll,Nederheim, SLTruiden, Sluizen, Tongeren, Vilvoorde.

— Passiflora ccerulea L.; fr. Passiflore bleue; vuig. Fleur-de-la-

Passion; vl. Blauwachtige Passiebloem. — Somtijds, maar zeldzamer,

kweekt men ook, op dezelfde plaatsen, de Witkleurige P. — Zekere, deelen

der bloem en der plant gelijken aan de werktuigen van het lijden of passie

van Christus : van daar de naam die, bijna in alle talen, aan deze plant

gegeven wordt.

Passieblomme, v. — Tc Dixmuide en omstr., Gent en omstr., Nederbrakel,

Oost-Roosbeke. — ld. als ’t voorg. w.

Passieklaver, m. — Te O.-E.-V. Waver. — Medicago maculata Willd.:
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fr. Luzerne maculée; vl. Gevlekte Rupsklaver. — « Men meent dat de

roode vlekken der bladeren voortkomen van de bloeddruppels, die op den

Calvarieberg uit Christus’ wonden sproten. De ronde, stekelige zaadhulze

verbeeldt de doornenkroon des Zaligmakers. » (Yits, Mém. cour. inéd.j

Pastenaak, v.? — Te Antwerpen, Turnhout. — ld. als Pastinaak.

Pastenakel, v.— Te Gulpen, Oost-Roosbeke,Wetteren.— ld. al s

P

astinaak

.

Pastenakefn), v. — Te Berg, Bierbeek, Bloir, Brugge, Eist, Freeren,

Genoels-Elderen, Lokeren, Looz, Mali, Membrugge, Millen, Nederheim,

Aeer-IJssche, Oostham, Sluizen, Tongeren. — ld. als Pastinaak.

Pastenokel, v. — Te Laarne. — ld. als Pastinaak.

Pastenokelen, v. mv. — Te D’Worp. — ld. als Pastinaak.

Pastinaak, v. — Te Bautersem. — Pastinaca sativa L.; fr. Panais

cultivé; vl. Gewone Pastinaak.

Pastoorsboom, m. — 1° Te Vilvoorde. — Evonymus europaea L.: fr.

Fusain cYEurope; vuig. Bonnet-carré of Bonnet-de-prêtre

;

vl. Gemeene

Kardinaals- of Papenmuts. — De vrucht heeft den vorm eener priesters-

of pastoorsmuts. — 2° Te Rethy. — Populus pyramidalis Rozier (P. ita-

lica Mönch); fr. Peuplier pyramidal; vuig. P. d’Italië; vl. Italiaansche

Populier. — Alzoo genoemd, te Rethy, omdat de boom alleenlijk in den

hof van Mr Pastoor te vinden is.

Pastoorsgers, o. — Te Brecht. — Armeria vulgaris Willd., var. mari-

tima

;

fr. Armérie commune , var. maritirne

;

vuig. Gazon-d’Olympe,

G . - d’Espagne

;

vl. Grasanjelier ,

Spaansch-Gras. — Verb. van Pas-

toorsgras. — « Waarschijnlijk zoo ge-

heeten, omdat men de plant veel in de

hoven der pastorijen vindt, waar men

er wegzoomen van maakt. » (Mts,

Mém. cour. inéd.j

Pastoorshagen, v. mv. — Te Oost-

Roosbeke. — Taxus baccata L.; fr. If

d baies; vl. IJpenboom of Spaansch-

Hout. — (Fig.) — Alzoo genoemd, te

Oost-Roosbeke, omdat de haag van den

Pastoorshoï daarvan gevormd is.

Pastoorshout, o. — Te Rethy. — ld.

als Pastoorsboom 2°).

Pastoorsteen, m. — Te Exaarde,

Saffelare. — ld. als Biesbloem.



PAT. 285

Patakkers, m. mv. — Te Massemen, Oordeghem. — Verb. van Patatten.

— Id. als Aardappel.

Patakons, m. mv. — Te Exaarde, Gent, Saffelare. — Iberis amara L.; fr.

Ibéride amère

;

vl. Bittere Scheefbloem

;

ook 1. umbellata L.; fr. I. en

ombelle

;

vl. Schermdragende Sch.—Eenpatakon was oudtijds een zilveren

muntstuk (fr. patagon), hebbende de waarde van eenen spaanschen kruis-

daalder, d. i. omtrent 2,50 guldens. — Misschien heeft men eenige gelijkenis

gevonden tusschen de bloeiwijze dezer planten en dit muntstuk. — Men

noemde ook patakon een voormalig straftuig of plak, eertijds in de scholen

gebruikt : de vruchten van bovengenoemde planten hebben doorgans (in ’t

klein), den vorm van dit straftuig.

Patappelen, m. mv. — Te Lier. — ld. als ’t volgende w.

Pataten, v. mv. — Te Bierbeek, Brussel en omstr., D’Worp, Exaarde,

Leuven, Neer-IJssche, Saflfelare, Schilde. — Solanum tuberosum L.: fr.

Morelle tubéreuse

;

vuig. Pomme de terre

;

vl. Aardappel. — Deze naam

is afkomstig van het fransche patate, waardoor echter eene andere plant

bedoeld wordt, namelijk de Convolvulus Batatas L. : fr. Liseron Patate

of Batate; vuig. Patate; vl. Patatenwinde

:

eene buitenlandsche plant,

wier meelachtige wortelknol tot voedsel dient voor vele volkeren, bijzonder

tusschen de keerkringen. — Het voorg. w. Patappelen , schijnt eene zon-

derlinge samentrekking te zijn van Patate en (Aard)appelen. — Z. ook

Patatten.

—Pataten, z. Verkens —

.

Patatenbloem, v.— Te Exaarde, Saffelare. — Specularia Speculum DC.:

fr. Spéeulaire Miroir

;

vuig. Miroir-de-Vénus

;

vl. Grootbloemige

Vrouwenspiegel. — Het volk heeft eenige gelijkenis gevonden tusschen

de bloemen dezer plant en die des Aardappels, die aldaar Patate genoemd

wordt.

Patatenkruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Solanum nigrum L.: fr.

Morelle noire;\1. Zwarte Nachtschade.—(Fig.bl.263.)— Alzoo genoemd

omdat dit kruid veel in de pataten- of aardappellanden voorkomt of ook

nog om de gelijkenis der bloem van dit kruid met die der Aardappelen.

Pataters, m. mv. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Pataten.

Patatten, m. en v. mv. — Te Antwerpen, Diest, Gheel, Heffen, Leest,

Londerzeel, Moll, Nieuwerkerke, Turnhout, Veerle, Vlamertinghe. — ld. als

Pataten.

Patattören, m. mv. — Te Nieuwerkerke. — Men zegt ook Patatten en

Patatters. — ld. als Pataten.

Patatters, m. mv. — Te Nederbrakel, Nieuwerkerke. — ld. als Pataten.
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—Paternoster, z. Koker.

Paternosterbolleke(n)s, o. mv. — Te Lokeren. — Staphylea pinnata

L. en S. trifoliata L.; fr. Staphylier a feuilles pennées en S. d feuilles

trifoliolées

;

vl. Pimpernotelaar met gevinde bladeren en P. met

drieledige bladeren. — Het zaad dezer twee struikgewassen is bolvormig

en zeer hard; men gebruikt deze bollekens om paternosters (fr. ehapelets)

te vervaardigen.

Paternostersbollen, m. mv. — Te Vilvoorde. — Canna indica L.:

fr. Balisier des lndes; vuig. Balisier, Canne-d’.Inde

;

fr. Indisch

Bloemriet. — Het zaad, dat èo/vormig is en zeer hard, wordt gebezigd om

paternosters (fr. ehapelets) te vervaardigen.

Paternostersbollenkruid, o. — Te Saventhem. — ld. als Kaasbrood. —
De kinderen maken, met de zaadbolletjes, eene soort van paternoster (fr.

chapelet).

Paternostergras, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Coïx Lacryma L.; fr.

Larmille Larme-de-Job

;

vl. Traangras, Mariatraan, Josephstraan,

Christustraan, Jobstraan. — Het zaad dezer grassoort, met zijn

omwindsel, gelijkt aan de bollen van eenen paternoster (fr. chapelet).

Paternosterhout, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Paternosters-

bolleke(n)s.

Paternosterskruid, o. — Te Brusseghem, Tessenderloo, Vollezeele. —
ld. als Kaasbrood. — De kinderen maken, met de zaadbolletjes, eene soort

van paternoster (fr. chapelet).

Paterke(n)s, o. mv. — Te Asper en omstr. — Eene soort van Aardappel,

witachtig van kleur en met roode

putjes. Ze groeien niet groot, maar

brengen veel op.

Paters, m. mv.—Te Gits, Kortrijk.

—

Soms zegt men ook Zwarte Paters.—
Ribes nigrumh .; fr. Groseillier noir

of Cassis

;

vl. Zwarte Aalbeziestrnik.

Platersblaren, o. mv. — Te Hout-

venne. — Symphytum officinale L.:

fr. Consoude officinale ulg. Grande

Consonde; vl. Gcmeene Smeer-

wortel. — (Fig.)

— Patersbloem, z. Koren —

.

Paterskappen, v. mv.— Te Exaarde,

Gaver, Gheel, Hoogstraten, Leest, symphytum officinale.
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Bloem Het binnenste
(natuurlijke grootte.) der bloem.

Aconitum Napellus.

O.-L.-V.-Waver, Saffelare, Vilvoorde, Wolverthem. — Aconitum Napellus

L.; fr. Aconit Napel; vl. Monnikskap, Paterskap, enz. — (Fig.) —
Zoo genoemd naar den vorm der

bloem.

Patersknoppen, m. mv. — Te

Baarle, Drongen, Landegem. —
Centaurea Jacea L.: fr. Cen-

taurée Jacée; vl. Droge San-

torie. — De bloemen gelijken

min of meer op dikke knoppen.

Patersstok, m. — Te Hove. —
ld. als Kalverblaren. — Zoo

genoemd, om reden van den

langen, bruinen wortel der

plant.

Patetten, v. mv. — Te Lokcren. — ld. als Pataten.

Patience, v.— In zuid. Belg.-Limb.— Men zegt ook Pachènce.— Rumex
Patientia L.; fr. Rumex Patience

;

vuig. Patience; vl. Gemeene Zurkel .

— Patiènce, z. Wilde —

.

Patoërs, m. v. — Te Sottegem. — ld. als Pataten.

Patotters, m. mv. — Te Nederbrakel. — ld. als Pataten.

Patrassen, m. en v. mv. — Te Poppel, Thielen, Turnhout. — ld. als

Pataten. — Wordt bijzonder gezegd van de Aardappelen die platachtig van

vorm zijn.

Paum, v. ? — Te Gulpen, Meerssen. — Verb. van Palm. — Buxus sem-

pervirens I..; fr. Buis toujours vert; vl. Immergroen Buks- of Palm-

boompje.
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Pêche(n)boom, Pêchelare, Pêcheleire, Pêchieboom, z. Pesche(n)boom,

Peschelare, Pescheleire, Peschieboom.

Pêdeboonen, v. mv. — Verb. van Peerdeboonen. — Te D’Worp. — Z.

Peerdeboonen.

Pee, Peën, v. en v. mv. — 1° Te Aalst, Bogaarden, Brusseghem, Brussel

<en omstr., Exaarde, Gaver, Laarne, Leest, Nederbrakel, Neer-IJssche,

Reeth, Saffelare, Saventhem, Steenockerzeel, Thielen,Vilvoorde,
/)(i

Vollezeele, Wetteren. — Op al deze plaatsen beduiden deze

namen alle grassoorten met lange, onderaardsche stammen,

die in de velden groeien, vooral den Agropyrum repens P.

Beauv.; fr. Agro-

pyre rampanl;

vuig. Chiendent;

vl. Kruipende

Agropyrum of

Hondsgras. —
(Fig.) — Dikwijls

noemt men alzoo

ook Holcus mol-

lis L., Agros-

tis alba L. en

Agrostis vulga-

ris With.; fr. Houlque molle; Agrostide Manche en Agr. commune; vl.

Zacht Zorggras; Wit Struisgras en Gemeen Struisgras. — 2° Te

Antwerpen, Begijnendijck, Blaasveld, Brasschaat, Brecht, Brugge en omstr.,

Esschen (grenzen), Exaarde, Gheel, Hoogstraten, Liehtaart, Moll, Saffe-

lare, Thielen,

Turnhout. —
Daucus Carota

L.: fr. Carotte

commune ; vl.

Gewone Wor-

tel. — (Fig.) —
Zoo als men be-

merken kan, zijn

er eenige plaat-

sen waar boven-

genoemde namen

zoowel in den

Agropyrum repens.

Daucus Carota. Bloeiwijze.
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zin van den 1°) als van den 2°) gebruikt worden; nochtans, in dezen twee-

den zin, gebruikt men gewoonlijk het meervoud Peen.

fü— Pee, z. Beet —
,
Bitter —, Bosch — , Gras — , Peerds — , Suikerij —

,

Water — ,
Witte —

.

Peemnien. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, West-

Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Pee -1°). — Men zegt er ook

Hondsgras en Veeze.

Peene-Blad, o. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

Wormhoudt. — Nuphar luteum Sibth. en Sm.; fr. Nupharjaune

;

vuig.

Nénupharjaune

;

vl. Gele Nuphar.

— Peer, z. Boter — ,
Kalebas’ —

, Kriek —, Kwee —
,
Kweek —

,

Kween — ,
Lieve-Vrouw — , Pa ode — , Peterselie — , Pronk — , Steen —

,

Suiker — ,
Wijn —

,
Winter —

.

Peerappel, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Peervormige Appel ; soort van

Reinet, met bruine en rimpelige schil, bewaart tot in Mei.

Peerde — . Z. ook Peerde(n) —

.

Peerdeblind, v.? — Te Berthem, Huldenberg, O.-L.-V.-Thielt.— Verschei-

dene soorten van Bovista Pers. en Lycoperdon Fr., in ’t fr. gekend onder

den naam van Vesse-de-loup

;

vl. Wolfsveest. — Deze laatste namen zijn

de letterlijke overzetting van ’t grieksche Lucoperdon. — « Als men op

deze Paddestoelen trapt, komt er zooveel stof (zaad) uit, dat men meent en

wel eens zegt : Dupeerden worden er blind van.» (Vits,Mém. cour. inéd.)

Peerdebloem, v. — Te Mechelen, O.-L.-V.-Waver, Thielen. — Pyrethrum

Leucanthemum Coss. en Germ.; fr. Pyrèthre Leucanthème

;

vuig.

Grande Marguerite

;

vl. Wilde Ganzebloem. — Z. ook Paardebloemen.

Peerdebloemen, v. m. — Te Wackerzeel, Wesemaal. — ld. als Paarde-

bloemen.

Peerdeboonen, v. mv, — Te Brugge en omstr., Dixmuide en omstr.,

D’Worp, Esschen (grenzen), Exaarde, Gent en omstr., Laarne, Lokeren, Neder-

brakel, Nieuwerkerke, Oost-Roosbekc, Poperinghe, Saffelare, Sl-Laurens,

Thourout, Turnhout, Vlamertinghe .—Faba vulgaris Mönch., var. eguina

;

fr. Fève commune, var. fourragère

;

vuig. Féverolle

;

vl. Paardeboon
,

Peerdeboon, ook Buivefnjboon. — Deze boonen dienen tot voedsel voor

peerden, duiven, enz.

Peerde(n)beet, v. — Te O.-L.-V.-Thielt, S l-Joris-Winghe, SMPeeters-

Rhode. — Brunella vulgaris L.; fr. Brunelle commune; vl. Gemeene

BruineUe .
— « De plant strekt zich ver uit, zoo dat een peerd er bijna eene

bete aan heeft. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Peerde(n) distel, v. — Te Clercken, Dixmuide, Eessen, Vlamertinghe,

10
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Woumen, Zarren. — Onopordon Acanthium L.: fr. Onoporde d feuilles

d’Acanthe; vuig. Chardon-Acanlhe

;

vl. Wegdistel. — (Fig.)

Peerde(n)klaver
, m. — Te

Gent en omstr. — Trifolium

incamatum L.: fr. Trèfle incar-

nat;\1. Inkarnaatroode Klaver.

— « Deze Klaversoort is de beste

voor de peerden. » (Vits, Mém.
cour. inéd.)

Doorgesnedene bloem van
Onopordon Acanthium.

Zea Mays.

Peerde(n)tand, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Soort van groote Zea

Mays L.; (fr. Maïs-géant-Caragua)

,

dienende tot voeder van peerden

en vee. — (Fig.)

Peerde(n)toppen, m. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Peerdebloem.

Peerde(n)wortel, v. — Te Lokeren, Wetteren. — ld. als Peerdesulker.

Peerde(n)zulker, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Peerdesulker.

Peerdesteert, m. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

Wormhoudt. — Men zegt er ook Kattesteert. — Verschillige soorten van

Equisetum L., bijzonder Equisetum arvense L.; E. palustre L.; fr.

Frêle des champs ; P. des marais; vuig. Queue-de-cheval

;

vl. Akker-

Peedesteert ; Moeras-P. — (Fig. bl. 246.) — Zoo genoemd naar, den vorm

der planten.

Peerdesulker, m. — Te Laarne, Oost-Roosbeke. — Verscheidene groote

soorten van Rumex, bijzonder Rumex obtusifolius L.; R. crispus L.;

R. conglomeratus Murr.; fr. Rumex d feuilles obtuses; R. d feuilles

crépues ; R. aggloméré; vl. Stompbladige Zurkel; Gekrulde Z.; Opeen-

gehoopte Z.

Peerdesurkel, m. — Te Aarschot, Esschen (grenzen), Hersselt, Werchter.

— Id. als ’t voorg. w.

Peerdevoet, m. — Te Vollezeele. — Nymphaea alba L. en Nuphar



PEG. 291

luteum Sibth. en Sm. ;
fr. Nênuphar blanc; vuig. Nénuphar, en Nuphar

jaiine; vuig. Nénuphar jaune; vl, Witte Plompen en Gele Nuphar.

— cc De bladeren dezer twee planten hebben wel een weinig den vorm

eener peerdenhoef. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Peerdsalsem, m. — Te Aarschot, Hoogstraten, Messelbroeck, Sichem,

Tessenderloo. — Artemisia vulgaris L.;

fr. Armoise commune; vuig. Armoise

;

vl. Gemeene Alsem. — (Fig.)— De Alsem

die in de hoven gekweekt wordt is de

Artemisia Absinthum L.; fr. Armoise

Absinthe;. vuig. Absinthe; vl. Echte

Alsem.

Peerdsblomme, v. — Te Rethy. — ld.

als Peerdebloem.

Peerdsknoppen, m. mv. — Te Aarschot,

Hauwaart. — ld. als Peerdebloem.

Peerdsoogen, v. mv. — Te Killaar,

Werchter. — ld. als Peerdebloem. — Een

zilveren vijffrankstuk wordt ook Peerdsoog

geheeten; de bloem is wit en heeft omtrent

de grootte van dit muntstuk.

Peerdspee, v. — Te Exaarde, Saifelare.

— Id. als Peerdesulker.

Peerdsrozen, v. mv. — Te Berg, Bloir, Freeren, Herderen, Ketzingen,

Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — (Uitspr. Piadsroze; te Tongeren :

Pièdsroze.) - Paeonia officinalis L.; fr. Pivoine officinale , P. com-

mune

;

vl. Pioenroos.

— Peerdsrozen, z. Witte —

.

Peereboonen, v. mv. — Verb. van Peerdeboonen. — Te Nieuwerkerke.

— Id. als Peerdeboonen.

Peerkens, o. mv. — Te Schelle. — De vruchten der Haagroze : ze zijn

peer\ovm\%. — Z. Haagroze.

Peerscheboom, m. — Te Gulpen. — Verb. van Perzikboom. — Z. dit w.

Pegge, m.? — Te Betecom. — ld. als Pee, Peën 1°).

Peggenhout, o. — Te Brecht. — Rhamnus Frangiila L.; fr. Nerprun

Bourdaine

;

vl. Pijl-Spork. — « Eene peg » zegt M. Vits (Mém. cour.

inéd.), « is eene kleine houten spie, aan eene zijde zeer scherp, warmede

men de blokken of klompen (fr. sabots) beslaat. Deze peggen maakt men

gewoonlijk van het hout van den Rhamnus Frangula L. »
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Pei, m. — Te Berthem, Perck, Wesemaal. — ld. als Pee, Peën 1°).

—Peie, z. Bitter —

.

Peien, m. mv. — Te Machelen. — ld. als Pee, Peën 1°).

Pein, m. — Te Londerzeel. — ld. als Pee, Peën 1°).

Peinen, m. mv. — Te Boxtel, Hoogstraten, Peer, Poppel, Rethy, Vlamer-

tinghe. — ld. als Pee, Peëx 1°).

Peireleire, m. — Te Aalst, Gent en omstr., Laarne, Lokeren, Wetteren.

— Id. als Pereboom.

Pejoene, m. — Te Bailleul, Berthen, Meieren, S‘-Jans-Cappel, Vleteren. —
ld. als Palioen.

Pekkè, m. — Te Bloir, Eist, Freeren, Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als

Jeneverboom. — Pekkè is eigentlijk een waalsch woord en dient, in het

land van Luik, om den jenever 'fr. genièvre) aan te duiden.

Pel, v.—Te Lichtaart, Oostham.—Menzegt ook Schel.—Fr.pelure ,écorce.

Pelargonium, m. — Te Esschen (grenzen). — Verscheidene gekweekte

soorten van Pelargonium L.; vl. Ooievaarsbek

;

welke op vele plaatsen,

maar ten onrechte, Geranium genoemd worden. — Z. dit w.

Péle, v. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Poperinghe, Vleteren. — Fr.

pelure; vl. schil, schel.

Pelioen, m. — Te Alveringhem, Vlamertinghe. — ld. als Palioen.

Pelle, v. — Te Lokeren. — Fr. pelure; vl. schil, schel.

Pemen, m. mv. — Te Alveringhem, Coolscamp, Gits, Ingoyghem,

Oostham, Oost-Roosbeke, Thourout, Uitkerke, Waarmaarde. — ld. als

Pee, Peën 1°).

Pene(n), m. en v. mv. — 1° Te Bailleul, Berthen, De Pinte, Meteren,

S l-Jans-Cappel, Vleteren. — ld. als Pee, Peën 1°). — 2° Te Rotterdam. — ld.

als Pee, Peën 2°).

—Penning, z. Judas—.

Penseën, v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Dixmuide en omstr., Meteren,

Meuwerkerke, Poperinghe, S l-Jans-Cappel, Vleteren, Wormhoudt en omstr.

— Viola tricolor L., var. hortensis; fr. Grande Pensee.

Pensukels, m. mv. — Te Asper en omstr. — Soort van Kool met langen

knop en platte bladeren, zonder rimpels : de plant heeft omtrent den vorm

van een suikerbrood (fr. pain de sucre). — Pensukels schijnt ons alleen-

lijk eene verb. te zijn van dezen franschen naam. — In zuid. Belg.-Limb.

wordt dezelfde plant paon d’souc geheeten; naam die ontleend is aan de

naburige waalsche gemeenten en ook pain de sucre beteekent.

Peper, m. — Wordt bijna overal gezegd. — In zuid. Belg.-Limb. is de

uitspr. Peper. — Piper nigrum L.: fr. Poivrier noir; vl. Zwarte of
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u, Bloem

Piper nigrum.

— b, doorgesnedene fucht.

Gewone Peperboom. —( Fig.)

— De peper, zoo als hij alle

dagen gebruikt wordt en bij-

zonder door ’t volk gekend is,

is de gemalene vrucht van dit

struikgewas.

— Peper, z. Spaansche —

.

Pépërëmunt , v .— TeRethy

.

— Id. als Pepermunt. — Te

Brecht en te Esschen (grenzen)

duidt deze naam de pastillen

aan die men met het uittreksel

dezer plant vervaardigt.

Peperminte, v. — Te Loke-

ren. — ld. als Pepermunt.

Pepermoejnt, v.— Te Brus-

sel. — ld. als Pepermunt.

Pepermunt, v. — Te Assche en omstr., Brussel. — Mentha piperita L.

fr. Menthe poivrée

;

vl . Peper-

munt. — (Fig.)

Peppergullekens, o. mv. —
Te Mechelen (Antwerpen'. —
De vruchten van Crataegus

oxyacantha L. en C. mono-

gyna Jacq.; fr. Aubépine épi

neuse en Au. d un style; vl

Hagedoorn, Doornlaar, enz

Percheprincessem), v. mv
— Te Baarle, Drongen, Lan

degem.— Phaseolus vulgaris

L.; fr. Haricot eommun; vl

Gewone Boon, Krombek. —
Men noemt alzoo de groote

soort, die aan staken (fr. per-

ches) opklimt; de kleine var.

(fr. Haricot nam) wordt

<Sïn«'Aprincesse(n) genoemd.
Mentha piperita.

Perdezurkel, m. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als Peerde-

SULKER.
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Pereboom, Pêreboom, m. — Bijna overal. — Voor de verschillige uit-

spraken, z. Boom. — Pyrus communis L.: fr. Poirier commun; vl.

Gemeene Perenboom.

Pèreboone(n), v. mv. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. — ld. als Peerde-

boonen, waarvan deze naam eene verb. is.

Pèredistel, v. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. — ld. als Peerdedistel,

waarvan dit woord eene verb. is.

Perei, m. — Te Laarne. — ld. als Prei.

Pêrelare, m. — Te Brugge en omstr., Oost-Roosbeke, Sl -Laurens,

Thourout. — ld. als Pereboom.

Pereleer, Pêreleer, m. — Te Brussel en omstr., D’Worp, Xederbrakel,

Nieuwerkerke. — ld. als Pereboom.

Perelbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Antennaria margaritacea

R. Br.; fr. Antennaire perlée; vl. Geperelde Kattepoot of Droogbloem.

— De bloemen ge-

lijken aan witte

perels.

Pereikens, o. mv.

— Te Wolfsdonck.

— Id. als Druifkexs.

— Elk der bloempjes

die den tros vormen

is als een pereitje.

Peren- onder- de-

aarde, v. mv. — Te

Boisschot , Meche-

len-a/Maas. — Te

Boisschot zegt men
^iSrde Helian- Helianthus tuberosus.

thus tuberosus L.: fr. Hélianthe ofSoleil tubéreux; vuig. Topinambour

;

vl. Aardpeer. — (Fig.) — De onderaardsche knollen dezer plant hebben

min of meer den vorm eener Peer.

Perkbloemekens, o. mv. — Te Herenthals, Humbeek. — ld. als Lelie-van-

dalex.— « Men vindt deze bloempjes altijd in groepen ofperken vereenigd.

»

(Vits, Mém. cour. inéd.J

Perkel, m. — Te Mariakerke (Oost-Vl.), noemt men alzoo den ongegrif-

felden Perzikboom. (Vits, Mém. cour. inéd.)

—Perkel, z. Ka —

.

Perkelboom, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Kaperkel.



PES. 295

Perrukkenboom, m. — Te Vilvoorde. — Rhus Cotinus L.: fr. Siimac

des teinturiers; vuig. Fustet, A rbre-d-perruques

;

vl. Pruikenboom

;

d. Perrückenbaum. — (Fig.) —
De stelen der mannelijke bloemen worden pluim-

achtig na den bloei, en hunne vereeniging vormt

grijskleurige bollen, die aan pruiken gelijken.

Persalle, m. — Te Brugge en omstr. — Verb. van

Peterselie. — Petroselinum sativum Hoffm: fr.

Persil cultivé; vl. Gewone Peterselie.

Perseboonen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld.

als Percheprl\tcesse(n>. — Perse is eene verb. van

’t fr. perehe.

Perselaar, m. — Te Assche en omstr. — ld. als Blad van Rhus Cotinus ,

Perzikboom.

Perselle, m. — Te Mariakerke (Oost.-VL). — ld. als Petersilie.

— Perselle, z. Wilde —

.

Persijl, m. — Te Bambecque, Dixmuide en omstr., Esquelbecq. Herzeele,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Petersilie.

Persijn, m. — Te Bailleul, Berthem, Dixmuide en omstr., Meteren, Oost-

Roosbeke, Poperinghe, S'-Jans-Cappel, Vlamertinghe, Vleteren, Waarmaarde.

— ld. als Petersilie.

Pervange, v. — Te Wormhoudt en omstr. — Verb. van den fr. naam

Pervenche. — ld. als Maagdekenspalm.

Perzenboom, m. — Te Brecht, Rethy. — ld. als Perzikboom.

Perzieboom, m. — Te Esschen (grenzen). — ld. als Perzikboom.

Perzikboom, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Amygdalus Persico L.;

fr. Amandier Pêcher; vuig. Pêcher

;

vl. Perzikboom.

Pes’blomme, z. Pisblomme.

Pesohebooni, m. — Te Bambecque, Brugge en omstr., Gent en omstr.,

Herzeele, Ledringhem, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Thourout, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Perzikboom.

Peschelare, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Perzikboom.

Pescheleire, m. — Te Lokeren. — ld. als Perzikboom.

Peschieboom, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Perzikboom.

Pèsenboom, m. — Te Aalst en omstr. — ld. als Perzikboom.

Pèssebade, v.? — Te Bailleul, Berthen, S'-Jans-Cappel, Vleteren. — Verb.

van Pissebedde. — ld. als Pissebloem.

Pessebed, v.? — Te Bambecque, Esquelbecq. Herzeele, Ledringhem,

Wilder, Wormhoudt. — Verb. van Pissebed. — ld. als ITssebloem.
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Pesseboom, m. — Te Brugge en omstr., Thourout. — ld. als Perzikboom.

Pessêlle, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Petersilie.

Pessem, m. — Te Bautersem, Bierbeek, Hoogstraten, Kessel-Loo, Molen-

beek-Wersbeek, SLJoris-Winghe, Vertrijck, Wilsele. — ld. als Pee, Peën 1°).

—Pessem(en), z. Aar —
,
Riet —

.

Pessenaken, v. — Te Rethy. — Verb. van Pastinaak. — Z. dit w.

Pessenen, m. mv. — Te Droogenbosch. — ld. als Pee, Peën 1°).

Pestenaak, v. — Te Aarschot, Brecht, Gheel, Herent, Leuven, Lichtaart,

Vertrijck, Wesemaal. — ld. als Pastinaak.

Pestenakel, v. — Te Huldenberg, Nederbrakel. — ld. als Pastinaak.

Pestenaken, v. — Te Antwerpen, Turnhout. — ld. als Pastinaak.

Petakkers, m. mv. — Te Laarne, Wetteren. — ld. als Pataten.

Petaten, m. mv. — Te Berthem, O.-L.-V.-Thielt, Sichem, Vilvoorde. —
ld. als Pataten.

— Petaten, z. Winter —

.

Petaters, m. mv. — Te S l-Laurens. — ld. als Pataten.

Petatte(n), m. mv. — Te Antwerpen, Dixmuide en omstr., Lichtaart,

Thourout, Turnhout. — ld. als Pataten.

Peteiten, m. en v. mv. — Te Breeht. — ld. als Pataten.

Peterseliepeer, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene oude var. van Peer;

zeer sappig; de schil is zoo groen als Peterselie.

Petersil, m. — Te Bierbeek, Leuven, Neer-IJssche. — ld. als Petersilie.

Petersilie, m. — Te Antwerpen, Berg, Bloir, Brecht, Eist, Esschen (gren-

zen), Fall-Mheer, Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali, Membruggen,

Millen, Moll, Nederheim, Oostham, Rethy, Sluizen, Tongeren, Turnhout. —
Petroselinum sativum Hoffm.; fr. Persil cultivé

;

vl. Gewone Peter-

selie; d. Petersilie; engl. Parsley.

—Petersilie, z. Wilde —

.

Petersilie, m. — Te Aarschot, Lichtaart, Nieuwerkerke, Wesemaal. —
ld. als Petersilie.

Petettebloem, v. — Te Oostham. — Dahlia variabilis DC.; fr. Dahlia

variable; vl. Dahlia. — Soms zegt men ook Dahlia. — Deze plant heeft

knollen welke op die der Aardappelen (aldaar petetten genoemd) gelijken.

Petetten, v. mv. — Te Meerhout, O.-L.-V.-Waver, Oostham, Vorst. — Te

Oostham spreekt men peteën uit. — ld. als Pataten.

— Petetten, z. Schaaps —

.

Petoeters, m. mv. — Te Audenarde. — ld. als Pataten.

Petoten, m. mv. — Te Berlaar. — ld. als Pataten.

Petotters, m. mv. — Te Antwerpen, Baleghem, Gent en omstr., Hundel-
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ghem, Laarne, Mariakerke (Oost-Vl.), Scheldewindeke, Turnhout, Velsique.

— Id. als Pataten.

Petrassen, v. en m. mv. — Te Lichtaart geeft men dezen naam aan de;

Aardappelen met platachtige knollen.

Pettem, m. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Mali, Millen, Nederheim,.

Sluizen, Tongeren. — ld. als Pee, Peën 1°). — Z. ook ’t volg. w.

Pettemen, m. mv. — Te Binckom, Oplinter. — ld. als Pee, Peën 1°). —
Op vele andere plaatsen gebruikt men den vorm Pessem en Pessemen.

Pettemen, z. Grond — ,
Riet —

.

Pétunia, m. — In zuid. Belg.-Limb. en op vele andere plaatsen. — Eene-

gekweekte sieraadplant. Men ziet bijzonder den Petunia nyctagini-

flora Juss. (met witte bloem) en den P. violacea Lindl. (met purpere-

violette bloem); fr. Pétunia d fleurs de Nyctage; vuig. P. blanc en

P. violet.

Petuniaats, m. mv.—Te Baarle, Drongen, Landegem.— Id. als ’t voorg. w-

Pêzeboom, m. — Te Bierbeek, Leuven, Turnhout. — ld. als Perzikboom.

Pêzeleer, m. — Te Wetteren.— (Uitspr. Pêzeleir.)— ld. als Perzikboom.

Pézeleire, m. — Te Laarne. — ld. als Perzikboom.

Pêzemboom, m. — Te D’Worp. — ld. als Perzikboom.

Péze(n), v. mv. — Te Lokeren. — Wordt somtijds gebruikt als synoniem

van wortel, maar alleenlijk als er spraak is van dunne en lange wortels;

wordt ook gezegd in den zin van Pee, Peën 1°). — Z. deze ww.
Pêze n), v. mv. — Te D’Worp. — ld. als Pee, Peën 1°).

Pêzenboom, m. — Te Lichtaart. — ld. als Perzikboom.

Pêzerik, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Perzikboom.

Pêzerikboom, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Perzikboom.

Pêzerikkenboom, m. — Te Scheldewindeke. — ld. als Perzikboom.

Pezzeleer, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Perzikboom.

Philippe, z. Flip.

Phlipiene, v. mv. — Te Schilde. — Schijnt eene verb. te zijn van Lupien ,

dat elders gezegd wordt en zelf eene verb. is van ’t fr. Lupin. — Lupinus

luteus L.; fr. Lupin jaune; vl. Wolfsboon, Vijgeboon, Boksboon. —
Wordt somtijds in ’t groot gezaaid, op de velden, voor het vee of wel om in

den grond geakkerd te worden, als groen mest.

Piadsboone, v. mv. — Verb. van Peerdsboonen .
— Te Berg, Bloir, Eist,

Freeren, Herderen, Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als

Peerdeboonen.

Piadsdissel, v. — Verb. van Peerdsdistel. — Op dezelfde plaatsen als.

voor ’t voorg. w. — ld. als Peerde(n)distel,



298 PIE.

Piadsroze(n), v. mv. — Verb. van Peerdsrox,en. — Z. dit w.

Piasëlëboom, m. — Te Berg, Bloir, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. —
ld. als Perzikboom.

Pièdsboone, v. mv. — Verb. van Peerdsboonen. — Te Tongeren. —
ld. als Peerdeboonen.

Pièdsrozen, z. Peerdsrozen.

Pieèzëboom, m. — Te Oostham. — (Uitspr. — boeëm.J — ld. als

Perzikboom.

Pi(e)laan, m. — Verb. van Plaan, Plataan. — Te Exaarde, Salfelare. —
ld. als Plataan. — Z. ook Pilaan.

Pienook, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Panoek.

Pièpëlèr, m. — Verb. van Populier. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. —
ld. als Italiaander. — Somtijds zegt men ook : Spaonsse Pièpëlèr— verb.

van Spaansche Populier.

—Pièpëlèr, z. Spaanse —

.

Pieperkens, o. mv. — Te Brasschaat, Duffel. — ld. als Lelie-van-dalen.

— « De bloempjes komen nauwelijks

boven de bladeren uitkijken of piepen.

Piepen wordt op sommige plaatsen gezegd

voor kijken. » (Vits, Mém. cour. inéd.J

Pièreboom, m. — Te Leuven. — ld. als

Pereboom.

Pièreboone(n), v. mv. — Verb. van

Peerdeboonen. — (De uitspr. is — bmin.)

— Te Brussel en om^tr. — ld. als Peerde-

boonen.

Pierus, z. Pyrus.

Pièsëlëboom, m. — Te Tongeren. — ld.

als Perzikboom. Comaiiaria maiaiis.

Pieselle, m. — Verb. van Pietersilie. — Te Lokeren. — ld. als

Petersilie.

Pietëkol, m. — Te Huldenberg. — Ranunculus arvensis L.; fr. Renon-

cule des champs; vl. Veld-Ranonkel.

Pieterselie, m. — Te Antwerpen, Esschen (grenzen), Nederbrakel,

Oostham, Turnhout. — Petroselinum sativum Hoffm.; fr. Persil cultivé;

vl. Gewone Peterselie.

Pieterselie, m. — Te Laarne. — ld. als ’t voorg. w.

Pietersil, m. — Te Bautersem, Herent, Huldenberg, Leuven, Vertrijck. —
ld . als Pieterselie.
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Pietersille, m. — Te Brussel en omstr., D’Worp. — ld. als Pieterselie.

— Pijl, z. Vier — , Vuur —

.

Pijlioenroos, v.— Verb. van Pioenroos.— Te Poperinghe.— ld. als Pioen.

Pijlhout, o. — Te Rethy. — ld. als Honzenhout. — Somtijds maakt men

(bijzonder de kinderen) pijlen van dit hout.

Pijl’nheit, o. — Te Asper en omstr. — Verb. van ’t voorg. w. en

zelfde bet.

Pijmboom, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Pijnboom.

Pijn, m. — Te Gent en omstr. — Deze naam wordt zeldzamer gebruikt

als Sperre, Sperreboom, enz. die, te Gent, denzelfden zin hebben. —
ld. als Pijnboom.

Pijnappel, m.— Te Gent en omstr. — De vrucht van den Pijn of Pijnboom ;

z. dit w.

Pijnappelboom, m. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als

Pijnboom.

Pijnboom, m.— Te Moll. —Pinus sylvestris L.;

fr. Pin sylvestre; vl. Wilde Pijnboom.—

(

Fig.)

Pijp, z. Duitsche—

.

Pijpekens, o. mv. — Te Over-IJssche. —
Narcissus Pseudo-NarQissus L.; fr. Narcisse

Faux-Narcisse ; vuig! Narcisse-des-prés ; vl.

Valsche Narcis. — De bloemen dezer plant

hebben min of meer den vorm eener pijp. —
Z. OOk PlJPKENS.

Pijpenhengst, m.— Te Helchteren. — Molinia

caerulea Mónch; fr. Molinie bleue; vl. Blauwe Molinia. — Eene stijve

grassoort, die veel in de heiden en bijzonder in de dennebosschen gevonden

wordt. Men doet de stengels in de pijpesielen binnendringen
,
om deze te

zuiveren : van daar de naam van Pijpenhengst. — Z. ook Pijpenrijders.

Pijpenkeuters, m. mv. — Te S'-Joris-Winghe. — ld. als ’t voorg. w. —
Keuters = koters (van koteren ; fr. curer).

Pijpenkruid, o. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Valeriana

officinalis L.; fr. Valériane officinale; vl. Gewone

Valeriaan. — « De stam van dit kruid is hol; van

daar Pijpenkmïü genoemd. » (Vits, Mém. cour. inéd.J

Pijpenkuischers, m. mv. — Te Uitkerke. — ld. als
Veelvoudlo e botten

ür 7 van Lomcera .

Pijpenhengst.

Pijpkens, o. mv. — Te Blaasveld. — Lonicera Periclymenum L.: fr.
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Chèvrefeuille des bois; vl. Wild Geüeblad. — (Fig. bl. 299.) — « De

bloemen van dit struikgewas zijn lang en dun; dus pijpvormig. » (Vits

Mém. cour. inèd.)— Z. ook Pijpekens.

Pijpreumers, m. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Pijpenhengst. —
Reumer = verb. van ruimer (fr. celui qui vide, qui nettoie.

Pijpenrijders, m. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Pijpenhengst.

Pikkebezeleer, m. — Te Steenockerzeel. — ld. als Doorhage. — « De

vogels, vooral de lijsters, pikken de beziën van dit struikgewas. Pikken =
opnemen of eten met den bek. » (Vits, Mém. cour. inèd.)

Pikkebezen, v. mv. — Te Aarschot, Berthem, Herent, Werchter. — De

vruchten van den Pikkebezeleer. — Z. dit w.

—Pikken, z. Hane—

.

Pilaan, m. — Te Exaarde, Mariakerke (Oost-Vl.), Saffelare. — Acer

Pseudo-Platanus L. en A. Platanoïdes L.; fr. Erable Faux-Platane

;

vuig. Sycomore en E. Plane; vl. Gemeene Eschdoorn en Plataan-

Eschdoorn. — (Fig.) — In plaats van Eschdoorn zegt men ook Ahorn. —

Te Exaarde, Saffelare begrijpt men ook onder denzelfden naam den

Plataan. — Z. ook Pi(e)laan.

Pillioen, m. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Palioen.

— Pillioen, z. Wilde —

.

Pimpanoene(n), v. mv. — Te Dixmuide en omstr. — Verb. van Pam-
poene(n), Pompoeme(n), enz. — Z. Pampoenen.

Pinksterbloemen, v. mv. — 1° Te Neerpelt. — ld. als Pissebloem. —
2° Te Zeelhem. — Narcissus poeticus L.; fr. Narcisse des poètes; vl.

Narcis der dichters. — Deze twee planten bloeien rond Pinksteren

(Sinksen). — Z. ook Sinksenbloemen, enz.

—Pinnekens, z. Hei —

.

Pinnekenshout, o. — 1° Te Gheel. — ld. als Peggenhout 2°). — Te Perck.
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— Id. als Kruisbezielaar of Papemoesjkes. — Het hout van deze twee

struikgewassen dient om pinnekens of spiekens te maken
;
men beslaat er

de blokken of klompen meê, als deze beginnen te verslijten. (Vits, Mém.
cour. inéd.J

Pinnen, v. mv. — Te Yollezeele. — Camelina sativa Crantz; fr. Carne-

line cultivée

;

vl. Gekweekt Aardvlas; Gekweekte Vlasdotter.

—Pint, z. Katten —

.

Pioen, Pioene, v. — Te Aarschot, Brussel, Dixmuide en omstr., D’Worp,

Laarne, Leuven (uitspr. Pioe(w)ne)

,

Lokeren, Moll, Neer-IJssche, Nieu-

werkerke, Oost-Roosbeke, Sichem, Steenockerzeel, Turnhout, Vilvoorde,

Wackerzeel, Wetteren. — Paeonia officinalis L.; fr. Pivoine officinale

;

vl. Gewone Pioen.

—Pioene, z. Hout —

.

Pioenrozen, v. mv. — Te Houtvenne, Messelbroeck. — ld. als Pioen.

Pirdesuurkele, m. — Verb. van Peerdezurkel. — Te Asper en omstr. —
ld. als Peerdesulker. — « Het peerd, » zegt de schrijver der Bijdrage Voov

’tgeen den volke goed is, « is bij ’t volk een zinnebeeld van kracht,

statigheid, fierheid. Van daar wellicht de aanvoeging zijns naams bij

hetgeen als door die hoedanigheden onder de planten uitmunt. »

Pirrei, m. — Te Lokeren. — ld. als Prei.

Pirrelkes, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Perelkens.

Pirseboonen, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Perseboonen en

Percheprincessen.

Pisbloem, v. — 1° Te Westerloo. — Convolvulus sepium L.; fr. Liseron

des haies; vl. Hage- Winde. — 2° Te Aarschot, Antwerpen, Auderghem,

Brasschaat, Droogenbosch, D’Worp, Gent, Hauwaart, Herent, Héverlé,

Landen, Leuven, Lisp, Mechelen, Molenbeek-Wersbeek, Moll, O.-L.-V.-

Waver, Rijckevorsel, Thielen, Thielt, Vilvoorde, Wesemaal. — ld. als

PlSSEBLOEM.

Pisblom, v. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Lichtaart, Oost-Roosbeke,

Rethy, Turnhout. — ld. als Pissebloem.

Pisblomme, v. — Te Aalst, Dixmuide en omstr., Gent en omstr. (uitspr.

Pèsbl. —), Laarne, Lokeren. — ld. als Pissebloem.

Pisplanten, v. mv. — Te Droogenbosch, Gent, Vilvoorde. — ld. als

Pissebloem.

Pispottekens, o. mv. — 1° Te Landen. — Convolvulus arvensis L.:

fr. Liseron des champs; vl. Akker- Winde. — 2° Te Desschel, Landen,

Opwijck, Sichem. — Convolvulus sepium L.; fr. Liseron des haies; vl.

Haagwinde, Hage- Winde.— Alzoo geheeten naar den vorm der bloemen.
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Pispotten, m. mv. — 1° Te Rillaar. — Convolvuhis arvensis L.; fr.

Liseron des champs; vl. Akker-Winde. — 2° Te Aarschot, Gheel,

Hersselt, Moll, Oostham. — Convolvuhis sepium L.; fr. Liseron des

haies; vl. Hage- Winde. — Zoo genoemd naar den vorm der bloemen.

Pisp(w)oir, m. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — Allium vineale L.:

fr. Aii des vignes ; vl. Wijnstok- of Kraai-Look. — Pfwjoir = fr.

Poireau, vl. Prei. — De

plant wordt Pisp(w)oir

genoemd om hare water-

afzettende hoedanigheden.

Pissebloem, v. — Te

Brussel en omstr., Turn-

hout. — Taraxacum offi-

cinale Weber (T. Dens-

leonis Desf.); fr. Pissenlit

offcinal; vl. Gemeene

Paarde- of Pissebloem.

— (Fig.)— De vl. en de fr.

naam dezer plant is ont-

leend aan hare water-

afzettende hoedanigheden.

Pisseblomme, v. — Te

Brugge en omstr., Dix-

muide en omstr.,Thourout.

— Idem als ’t voorg. w.

Pistnankel, m. — Te

Xieuwerkerke. — ld. als
Taraxacum officinale.

a, b, enz. Verschillige deelen van bloem en vrucht.

Pastinaak.

Pistoolken, o. — Te Peer. — Genista anglica L.; fr. Genet d’Angleterre

;

vl. Engelsche Brem. — « Als men op de zaadhulzen slaat of drukt, geven

zij eenen knal, bijna gelijk een pistoolken dat men afschiet. » (Vits, Mém.
cour. inéd.)

Pitatten, m. mv. — Te Aalst. — ld. als Pataten.

Piaan, m. — 1° Te Hoogstraten, Nieuwerkerke. — ld. als Plataan. —
2° Te Perck, Schilde, Vollezeele.— Acer Pseudo-Platanus L., en A . Plata-

noïdes L.; fr. Érable Faux-Platane; vuig. Sycomore en E. Plane; vuig.

Plane ; vl. Gemeene Eschdoorn of Witte Ahornen Plataan-Eschdoorn

of Spits-Ahorn.— Piaan is eigentlijk de naam van den A. Platanoïdes L.:

fr. Plane; maar ’t volk onderscheidt niet altijd tusschen deze verschillige

soorten van boomen. — (Fig. z. bl. 300.)
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Plaanboom, m. — Te Bambecque, Ledringhem, Herzeele, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Plataan.

Plak-Acacia, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Robinia viscosa Vent.; fr.

Robinier visqueux

;

vl. Kleverige ol' Slijmerige Acacia. — De takjes

van dezen boom zijn slijmerig, zij plakken

;

van daar Plak-Acacia.

Plakkruid, o. — Te Asper en omstr.; Turnhout en omstr. — Galium

Aparine L.; fr. Gaillet Grateron

;

vuig. Grateron

;

vl. Kleefkruid. —
De bladeren en vruchten dezer plant dragen haakskens waarmede zij aan de

omringende voorwerpen kleeft of plakt; van daar Plakkruid genoemd.

Plamen, v. mv. — Te Uitkerke. — Ribes nigrum L.; fr. Groseillier noir;

vuig. Cassis; vl. Zwarte Aalbeziestruik.

Plane, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Plataan.

Plansoen, o.? — Te Bailleul, Berthen, Brecht, Meteren, Oostham, S‘-Jans-

Cappel, Vleteren. — Men noemt alzoo de takken van Populieren, Wilgen, enz.

die men plant, om wortel te schieten; fr. plangons ; vl. plantsoen.

Plant-tegen-de-jicht, v. — Te Drongen, Leuven, enz. — Plectranthus

fructicosus L’Hér.; fr. Plectranthe frutescente; vuig. Herbe-aux-rhu-

matismes, Plante antirhumatismale. — Eene plant (van de familie der

Labiaten of Lipbloemigen), die van Amerika oorspronkelijk is en heden

veel in België gekweekt wordt, voor hare veronderstelde hoedanigheden

tegen de jicht.

—Plant, z. Bitter— , Bloed— , Broodjes— ,
Dikke-Vet— . Donder—,

Freze — , IJs —
, Keten —, Ketting —

,
Melk —,

Papier —
,
Pis — , Pro-

cessie—, Rhomatis— , Rhumatik— , Rhumatis(m)— , Rondzaad— ,
Sigare—

,

S‘-Jans— ,
SuiKERu— , Teil — , Verbrand — , Vet — ,

Wol —

.

—Plantjes, z. Porseleine—

.

Plataan, m. — Te Antwerpen, Berg, Bierbeek, Bloir, Brecht, Coninxheim,

Genoels-Elderen, Mali, Nederheim, Neer-IJssche, ’S Heeren-Elderen, Sluizen,

Tongeren. — Platanus orientalis L. en PI. occidentalis L.; fr. Platane

d’Oriënt en PI. d’Occident; vl. Oostersche Plataan en Westersche PI.

— Somtijds zegt men ook Plataanboom, op dezelfde plaatsen.

Plataanboom, m. — Z. ’t voorg. w.

Platte-Boonen, v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Bierbeek, Brugge en omstr.,

Brussel en omstr., Dixmuide en omstr., Exaarde, Laarne, Rokeren, Meteren,

Neer-IJssche, Oost-Roosbeke, Poperinghe, Saffelare, Sl-Jans-Cappel, Thou-

rout, Vilvoorde, Vleteren, Wormhoudt en omstr. — ld. als Labboone.

Platte-Pieters, m. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Men zegt ook Platte-

Boonen. — ld. als Labboone.

Plat-Zaad, o. — Te Asper, Vollezeele. — Phalaris canariensis L.; fr.
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Alpiste des canons

;

vl. Gewoon Kanariegras. — Zoo genoemd naar den

vorm van ’t zaad, dat prachtig is.

Plaumgraas, o. — Verb. van Pluimgras. — In zuid. Belg.-Limb. —
ld. als Pluimgras 1°).

Piekkruid, o. — Te Brussel en omstr. — ld. als Plakkruid, waarvan

deze naam alleenlijk eene verb. is.

Plekstroo, o. — (Ditspr. Plekstruud.) — Verb. van Plakstroo. — Te

Brussel en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Pleumkes, z. Pluimken.

Pleuskes, z. Pluskens.

Ploemas’gras, o. — Te Gheel. — Gynerium argenteum Nees. v. E.:

fr. Gynerium argenté; vuig. Herbe-des-Pampas. — Ploemas is syno-

niem van vederbos (fr. panache) : de bloeiwijze dezer groote grassoort

gelijkt op eenen vederbos. Zij wordt gekweekt in de hoven, als sieraadplant

.

Ploemassen, v. mv. — Wordt gezegd, te Gheel, in denzelfden zin als ’t

voorg. w.

Plompen, v. mv. — Onder dezen naam beduidt men, te Turnhout en

omstr., twee verschillige planten : 1° Nuphar luteum Sibth. en Sm.: fr.

Nuphar jaune; vuig. Nénuphar jaune; vl. Gele Nuphar

;

— 2° Nym-
phaea alba L.; fr. Nénuphar blanc; vuig. Nénuphar; vl. Witte Plompen.

— Voor deze laatste soort, zegt men somtijds ook Witte Plompen.

—Pluim, z. Jufvrouw —
,
S 1-Pieters — , Soldaten — ,

Witte —

.

Pluimakulei, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Thalictrum aquilegi-

folium L.: fr. Pigamon d feuilles d'Ancolie

;

vl. Dopruit met Akelei-

bladeren. — De fijne, lange meeldraadjes (fr. étamines) gelijken aan eene

pluim; de bladeren gelijken aan die der Akelei. — In Frankrijk hoort men

somtijds ook den volksnaam : Colombine plumeuse.

Pluimekes, z. Pluimken.

Pluimges’, o. — Verb. van Pluimgras. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als

Pluimgras 1°).

Pluimgras, o.— 1° Te Exaarde, Saffelare.

—

Apera Spica- Venti P. Beauv.;

fr. Apère Jouet-du-vent; vl. Windgras. — 2° Op dezelfde plaatsen noemt

men alzoo ook den Stipa pennata L.; fr. Stipe plumeuse; vl. Priemgras;

d. Pfriemengras, fédergras. — De bloeiwijze der eerste grassoort en de

baarden (fr. arêtes) der andere zijn pluimxormig.

Pluimken, o. — Te Bautersem. D’Worp (uitspr. Pleumken), Exaarde,

Lokeren, Moll, Saffelare, Vertrijck, Vilvoorde. — Dianthus plumarius L.;

fr. (Eillet dplumet; vuig. (E. Mignardise

;

vl. Pluimachtige Anjelier;

d. Federnelke. — De bloemblaadjes zijn zeer fijn doorgesneden, bijna
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gelijk de baarden eener pluim. — Somtijds geeft men ook denzelfden naam

aan den Dianthus superbus L.; fr. CE. superbe

;

vuig. Mignardise des prés.

Pluimkes, z. Pluimken.

Pluimsteert, m. — Te Gent. — ld. als Pluimgras 1°).

Pluiskens, o. mv. — Te Gheel, Hoogstraten, O.-L.-V.-Waver, Oostham,

Rethy, Tessenderloo. - ld. als Pluimken.

—Pluiskens, z. Hei —

.

Pluskens, o. mv. — 1°) Op verscheidene plaatsen, id. als Pluimken. —
2° Te O.-L.-V.-Thielt. — Eriophorum angustifolium Roth. en E. lati-

folium Hoppe; fr. Linaigrette d feuüles étroites en L. d feuilles larges;

vl. Smalbladig en Breedbladig Wollegras. — Verb. van Pluiskens.

« Een pluis is eigenlijk een haarachtig vlokje. Nu, de rijpe aren dezer

planten zijn als met zijde of boomwol bedekt. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Poeët, z. Poot.

Poefblazen, v. mv. — Te Hasselt. — ld. als Boeveest. — « Deze Padde-

stoelen zijn als blazen, die al poeffende openspringen en hun zaad ver-

spreiden, wanneer men er op trapt. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Poeffers, m. mv. — Te Aarsehot, Herent, Heusden, Neerpelt. — ld. als ’t

voorg. w.

Poefkens, o. mv.— Te Rillaar.— Symphoricarpus racemosus Mich.; fr.

Symphorine d grappes; vl. Radijsboomke. — « Als men op de beziën

(vruchten) slaat of trapt, bersten zij met eenen knal of poef open. » (Vits,

Mém. cour. inéd.)

Poejkes, z. Poot.

Poempe, v. mv. — Te Bierbeek. — ld. als Pampoenen.
— Poent, z. katte —

.

Poepers, m. mv. — Te Asper en omstr. — Linaria vulgaris Mill.:

fr. Linaire commune; vl. Gemeen of Groot Vlaskruid; vuig. Kleine

Leeuwenmuilkens. — « De benaming van Poepers gaf men ook aan de

schepentrekkers, ten tijde dat de schepen, op de Schelde, door menschen-

handen voortgetrokken werden. Bovengenoemde plant groeit veel waar

de zoogezegde Poepers dikwijls voorbijgingen. Zoo wellicht werd hun

spotnaam aan het kruid gegeven, volgens gissingen die wij bij Asperlingen

zijn tegengekomen. » (Bijdrage : Voor ’tgeen den volke goed is.) —
Misschien is die naam ook gegeven, omdat de bloem open en toegaat, als

men er op duwt.

—Poer, z. Leze —
,
Lijze—

.

— Poere, z. Koke —

.

Poêrhout, o. — Te Exaarde, Saflelare. — Rhamnus catharlica L.: fr.

20
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Nerprun purgatif; vl. Zuiverende Spork. — Poêr= samentrekking van

poeder = buskruid (fr. poudre d canon.) — De plant wordt benuttigd in

de buskruidfabrieken.

Poet, z. Poot.

—Poeters, z. Zwarte —

.

Poeveesten, v. mv. — Te Hasselt en omstr. — ld. als Boeveest.

Poevijsten, v. mv. — Te Oplinter. — ld. als ’t voorg. w.

Poezelein, m. — Te Gheel, Nederbrakel, Nieuwerkerke, Turnhout. — ld.

als Porselein.

Poïskeisse, v. — ld. als Paaschkeers.

Polkabloem, v. — Te Hersselt. — ld. als Peerdebloem. — Te vergelijken

met Polkoogen, Pollekooven, die dezelfde bet. hebben.

Polkoogen, v. mv. — Te Gheel en omstr. — Pyrethrum Leucanthemum

Coss. en Germ. (Leucanthemum vulgare Lmk.); fr. Pyrèthre Leucan-

th'eme

;

vuig. Grande Marguerite; vl. Wilde Ganzebloem. — Zeer-

groote oogen worden, te Gheel, polkoogen genoemd. Het volk zal eenige

gelijkenis gezien hebben tusschen de bloemen dezer plant en groote oogen.

Pollekooven, v. mv. — Te Veerle. — ld. als ’t voorg. w. — Waarschijnlijk

is deze naam maar eene verb. van den voorgaanden.

Polm, m. — Verb. van Palm. — Te Beerst, Clerckem Dixmuide, Eessen»

Thourout, Woumen, Zarren. — ld. als Palm 1°).

Polmboom, m. — Te Thourout.— ld. als ’t voorg. w.

Pommaad, v. — Te Exaarde, Saftelare. — Monarda didyma L. en

M. fistulosa L.; fr. Monarde didyme en M. fistuleuse.— Twee gekweekte

planten, welriekende als pommade.

Pomme-de-rose, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Eene soort van Appel, rood

van kleur en die zich zeer lang bewaart.

Pomp, v. — Te Exaarde, Saffelare. — (Enanthe Phellandrium L.; fr.

CEnanthe Phellandre ; vl. Water-Torkruid. — De lange, dikke en

pijpachtige stammen dezer waterplant gelijken aan pompbwizm die in ’t

water staan.

—Pomp, z. Water —

.

Pompen, v. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt, Vertrijck. — ld. als Pampoenen.

Pompoenappels, m. mv. — Te Brugge en omstr., Litkerke. — ld. als

Pampoenen.

Pompoenen, v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Gheel, Huldenberg, Meteren,

Nederbrakel, Poperinghe, S‘-Jans-Cappel, Tessenderloo, Thurnhout, Vlamer-

tinghe, Vleteren, Wesemaal. — ld. als Pampoenen.

Poor, m. — Te Diest en omstr., Gulpen, Landen, Mechelen-a/M.,



POP. 307

O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Tessenderloo. — Allium Pornim L.; fr. Ail

Poireau; vuig. Poireau; vl. Prei. — Verb. van ’t lat. Porrum of van ’t

fr. Poireau.

Poot, v. — 1° (Met scherplange o.) Te Aarschot, Bierbeek, Diest en

omstr., Landen,

Leuven, Messel-

broeck, O.-L.-V.-

Thielt, Oostham,

Sichem, Tessen-

derloo, Veerle en

in zuid. Belg.-

Limb.

—

Daucus

Carota L.
;

fr.

Carotte com-

mune ; vl. Ge-

wone Wortel.

—

(Fig.) — 2° (Met

zachtlangeo.).—

Te Laarne, Lokeren, Reeth. — ld. als Plansoen.

—Poot, z. Kalfs —
,
Kraai —

,
Zwanen —

, Witte

— Poot(e)kens, z. Wilde —

.

—Pooten, z. Hane —

.

Daucus Carota. Bloei wij ze.

—Pootje, z. IIaze —

.

—Pootkens, z. Jesukens — , Wilde —

.

Popelaan, m. — Te Mechelen-a/Maas. — Populus pyramidalis Rozier

(P. italica Mönch); fr. Peuplier pyramidal

;

vuig. Peuplier d'Italië; vl.

Italiaansche Populier. — « Popelaan komt van Popel en laan (= laan

of dreef van Populieren). — Popel en Populier stammen af van den lat.

naam Populus. » (Vits, Mém. cour. inéd .)

Popelier, m. — 1° Te Bailleul, Berthen, Brecht, Brugge en omstr.,

Esschen (grenzen), Gent en omstr., Laarne, Meteren, Moll, Nederbrakel,

Oost-Roosbeke, Poperinghe, S l-Jans-Cappel, Thourout, Vleteren, Wetteren

duidt deze naam den Populier in ’t algemeen aan, zonder onderscheiding

van soort.

2° Te Aalst en te Brussel noemt men alzoo den Populus pyramidalis

Rozier (P. italica Mönch); fr. Peuplier pyramidal; vuig. Peuplier

d'Italië; vl. Italiaansche Populier.

—Popelier, z. Keers — , Kes’ —, Witte —

.

Popelier-Canada, m. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, West-
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Cappel,Wilder,Wormhoudt.—Po/m/ws canadensis Burgsd. en P. nigra L.;

fr. Peuplier du Canada; vuig. Canada en P. noir; vl. Canada-Populier

;

wig. Canada en Zwarte Populier

.

Popelier-van-Italiën, m. — Te Bambecque, Ledringhem, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Italiaander.

Popenkulen, m. mv.; Popenkultjes, o. mv. — Te D’Worp. — ld. als

Papenkulen.

—Poppelier, z. Kis — , Spaansche —

.

Populier, m. — 1° Te Alveringhem, Clercken, Dixmuide, Eessen, Lokeren,

Oostham, Ylamertinghe, Wercken, Woumen, Zarren. — Populier
,
in ’t alge-

meen, zonder onderscheiding van soort (Populus Tournef.; fr. Peuplier).

— 2° Te Vlamertinghe nochtans dragen de Populus canadensis Burgsd. en

de P. nigra L. (fr. Peuplier du Canada

;

vuig. Canada en P. noir; vl.

Canada-Populier

;

vuig. Canada en Zwarte Populier) geenen anderen

naam. — 3° Te Aarschot, D’Worp, Leuven, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt,

O.-L.-V.-Waver, Poppel, Werchter. — ld. als Italiaander.

—Populier, z. Keers —

.

Porrei, m. — Te Antwerpen. — ld. als Prei.

Porreie, m. — Te Brugge en omstr. — ld. als Prei.

Porret, m. — Te Bailleul, Beerst, Berthen, Clercken, Dixmuide, Eessen,

Meteren, Poperinghe, S‘-Jans-Cappel, Vleteren. — ld. als Prei.

Porselein, m. — 1° Te Antwerpen, Bautersem, Brussel (uitspr. Porse-

laain), Exaarde, Gheel, O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Saffelare, Turnhout en

omstr. Vertrijck, Vilvoorde, Wesemaal. — Portulaca oleracea L.; fr.

Pompier des potagers; vl. Postelein. — 2° Te Vilvoorde geeft men ook

denzelfden naam aan den Portulaca grandiflora Lindl. ; fr. Pompier d

grandes fleurs; vl. Grootbloemige Postelein.

—Porselein, z. Wilde —

.

Porseleine, m. — Te Bailleul, Berthen, Brugge', Dixmuide, Meteren, Oost-

Roosbeke, Poperinghe, S*-Jans-Cappel, Thourout, Vleteren. — ld. als

Porselein 1°).

Porseleine-Bloem. v. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem. West-

Cappel, Wilder, Wormhoudt. — Portulaca grandiflora Lindl.; fr. Pompier

d grandes fleurs; vl. Grootbloemige Postelein.

Porseleine-Leguum, v. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, West-

Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Porselein 1°).

Portelac, m. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Porselein 2°). — Verb. van

’t lat. Portulaca.

Portelake, m. — Te Berg, Bloir,Elst, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,
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Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als

Porselein 2°). — Verb. van ’t lat. Portulaca.

Porte-Monétjes, o. mv. — Te Beerst, Dixmuide, Eessen, Oost-Roosbeke,

Wetteren, Woumen, Zarren. — Calceolaria hybrida Hort.
;
fr. Calcéolaire

hybride; vl. Pantoftelenkruid. — De vorm der bloem gelijkt aan een

beursje of porte-monétje. (verb. van ’t fr. porte-monnaie.)

— Porte-Monétjes, z. Gele —

.

Portulaca, m. — Te Dixmuide, Esschen (grenzen), Gent en omstr.,

Lokeren, Nederbrakel, Poperinghe. — ld. als Porselein 2).

Poschenblomptje, o. — Verb. van Paschenbloempje. — Te Beerst,

Clercken, Dixmuide, Wercken, Woumen. — ld. als Madeliefje.

Posselein, m. — Te Rethy. — ld. als Porselein 1°).

Postelein, m. — Te Brecht, Dixmuide en omstr. — ld. als Porselein 1°).

Posteleine, m. — Te Gent en omstr., Laarne, Lokeren. — ld. als

Porselein 1°).

Postenakel, m. — Te Dixmuide en omstr., Vlamertinghe. — ld. als

Pastinaak.

Potatten, m. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Pataten.

Potblommen, v. mv. — Te Deynze, Lokeren, Petegem. — ld. als

Jenoffels.

Potloodenhout, o. — Te Brecht. — Cornus sanguinea L.; fr. Cornouiller

sanguin; vl. Roode Kornoelie. — Het hout is van buiten (de schil)

roodachtig, gelijk dat van velepotlooden. Daarbij is de afstand van het eene

oog tot aan het| volgende omtrent gelijk aan de lengte van een potlood.

(Vits, Mém. cour. inéd.J

Pototters, m. mv. — Te Antwerpen, Turnhout. — ld. als Pataten.

Pottebloem, v. — Te Exaarde, Gits, Saffelare, Vollezeele. — Bianthus

Cargophyllus L.; fr. (Eillet Giroflier

;

vuig. (E . des jardins

;

vl.

Nagelbloem
,
Tuinanjelier. — Plant die veel en best in potten gekweekt

wordt.

—Pottebloem, z. Fransche —

.

Potteke-vol, o. — Te Opwijck. — Sedum acre L.; fr. Orpin acre

;

vl.

Scherp Vetgroen of Muurperer. — Deze naam schijnt ontleend aan den

rappen groei der plant en aan de kussenvormige wijze op dewelke zij zich

uitspreidt (zet ze in een potteken en het zal gauw vol zijn).

—Pottekens, z. Pis —

.

—Potten, z. Pis —

.

Pot-Verlieren, Pot-Verliezen, v. mv. — Te Asper en omstr. — Verb.

van Pot-Felieren. — Matthiola fenestralis Brown.; fr. Matthiole des
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fenêtres; vuig. Coquardeau. — Deze plant wordt meest en best in potten

gekweekt.

Pover-Madammekens, o. mv. — Te Hauwaart. —
ld. als Naakte-Madammekens. — Pover is eene verb.

van ’t fr. pauvre = vl. arm. — De bloemen schieten

uit den grond zonder bladeren en zien er dus naakt

en arm uit. — (Fig.)

Pözëlaan, m. — Verb. van Porselein, Postelein.

— Te Bierbeek, Neer-IJssche. — ld. als Porselein 1°).

Pozzelaain, m. — Te Brussel. — Z. ’t voorg. w.

Praaie, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Prei.

Prat, m. — Te Waarmaarde. — Schijnt eene verb.

te zijn van Parret, dat elders gebruikt wordt en

dat zelfs schijnt af te stammen van ’t lat. Porrum;

fr. Poireau. — ld. als Prei.

Praumeboom, m. — Verb. van Pruimeboom. —
In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Pruime(n)boom.

Prei, m. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Laarne,

Lichtaart, Rethy, Turnhout, Vosselaar. — Allium

Porrum L.; fr. Ail Poireau

;

vuig. Poireau 1.

Colchicum autumnale.
Prei.

Prêmeleer, z. Pruimeleer.

Prèt, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Prei.

Preumeboom, z. Pruime(n) —

.

Preumeleer, z. Pruimeleer.

Preumeli(e)r, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Pruimeleer.

Preunkappels
,
m. mv.— Te Leuven.— Verb. van Pronkappels

.

— Z. dat w.

Priessële(n), v. mv. — Te Bloir, Mali, Nederheim, Sluizen. — Eene var.

van den Pimnus domestica L.; fr. Prunier domestique; vl. Tamme
Pruimeboom. Deze var. is langwerpig van vorm; groen van kleur; een

weinig rood, aan eenen kant, als zij gansch rijp is en hebbende omtrent

den smaak der Reine-Claude.

Princeskes, o. mv. — Te Laarne, Lokeren, Oostham. — Phaseolus

vulgaris L., var. nana; fr. Haricot commun, var. name; vuig. Haricot

nain; vl. Kruipertjes. — Z. ook N.B., na Princessen.

Princessen, v. mv. — Te Antwerpen, Brecht, Dixmuide, D’Worp, Esschen

(grenzen), Exaarde, Gent en omstr. (uitspr. Prencessen)

,

Laarne, Lichtaart,

Nederbrakel, Nieuwerkerke, Oost-Roosbeke, Saffelare, Turnhout. — ld. als

’t voorg. w.
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N. B. Op eenige plaatsen verstaat men onder de namen van Princessen,

Princeskes, niet de kruipende var. waar hier spraak van is, maar eene

klimmende var. met kleine peulen : alzoo te Neer-IJssche en te Wetteren.

— Elders nog (bijzonder in de steden) heeft de naam Princessen, enz.,

eenen zeer uitgebreiden zin en beduidt al de variëteiten van Phaseolus L.

die eene kleine peul hebben.

Princessen, z. Perche —
,
Struik —

.

Princestjes, o. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Princeskes.

Processieplant, v. — Te Leuven. —Levisticnm officinale Koch; fr.Livèche

officinal; vl. Genezend Lavas. — Als de processie van het H. Sakrament

plaats heeft, strooit men de welriekende bladeren dezer plant op de straten.

Proeëmeboom, z. Pruimeboom.

Proenkappels, m. mv. — Te Oostham en in de omstr. van Brussel. — ld.

als Pronkappels.

Prollen, v. mv. — Te Goes. — Lappa minor DC.; fr. Petite Bardane

;

vl. Kleine Klis. — Deze naam is nochtans weinig in gebruik. Men zegt

meestal Klessen.

Pronkappels, m. mv. — Te Aarschot, Assche en omstr., Blaasveld, Brecht,

Exaarde, Gheel, Laarne, Leu-

ven, Lichtaart, Nieuwerkerke,

Saffelare, Turnhout, Vertrijck,

Vosselaar, Wetteren. — Onder

dezen algemeenen naam be-

grijpt men verscheidene soor-

ten van Kauwoerden (fig.),

onder andere de Cucnrbita

maxima L.; fr. Courcje Poti-

ro«;vulg. Courge, Potiron,

Citrouille; vl. Groote Kau-

woerde; de C. Pepo L.; fr.

Courge Pépon

;

vuig. C.

Giraumon en de C. Melopepo L.; fr. Courge Patisson; vuig. Bonnet-

d'Èlecteur. — De schoonste dezer vruchten worden in de woningen ten

toon gesteld : men pronkt er dus mede; van daar Pronkappels genoemd.

— Z. ook ’t volg. w.

Pronkpeer, v. — Te Exaarde, Saftelare. — Cucurbita Pepo L., |var.

pyriformis; fr. Courge Pépon, var. pyriforme; vl. Peervormige Kau-

woerde. — De peerachtige vorm der vrucht geeft de rede van den naam

;

daarbij z. ’t voorg. w.

Bloem en doorgesnedene vrucht van Kauivoerde.
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Prop, m.? — Te Brecht. — De vrucht van den Mastenboom, die men
elders Mastentoppen noemt.

Prounkappels, m. mv. — Te Thourout. — ld. als Pronkappels.

Pruimboom, m. — Te Lichtaart, Wormhoudt en omstr. — Prunus L.;

fr. Prunier

;

vl. Pruimeboom, in ’t algemeen, zonder onderscheiding van

soort.

Pruimbriool, m. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — Briool is eene

verb. van Brienjol, dat elders gezegd wordt en dat zelf eene verb. schijnt

te zijn van ’t fr. Brugnon. — Prunus Persica L. var. laevis (Persico,

laevis DC.); fr. Pécher Brugnonier; vuig. Brugnonier

;

vl. Bloedper-

zikboom.

Pruimelare, m. — Te Oost-Roosbeke, Thourout. — ld. als Pruimboom.

Pruimeleer. m. — Te Aalst, Asper (uitspr. Preumelier), Bierbeek

(uitspr. Prémelêr), Brussel en omstr., D’Worp (uitspr. Preumeleir),

Nederbrakel, Neer-IJssche, Nieuwerkerke, Wetteren. — Prunus L.; fr.

Prunier

;

vl. Pruimeboom, in ’t algemeen, zonder onderscheiding van

soort.

Pruimelêre, m. — Te Gent en omstr., Laarne, Lokeren. — ld. als

Pruimeleer.

—Pruimen, z. Bak — , S
1-Jans — , Sneeuw —

.

Pruime(n)boom, m. — Te Aarschot, Antwerpen, Bailleul, Bautersem,

Berthen, Brecht, Brugge en omstr., Brussel en omstr., Esschen (grenzen).

Herent, Huldenberg, Leuven (uitspr. Proeëmebeu(h)eum)

,

Meteren, Neer-

IJssche, Oostham, Poperinghe (uitspr. Prumeboom)

,

Rethy, S^Jans-Cappel,

Turnhout, Vlamertinghe (uitspr. Prumeboom), Yleteren, Wesemaal. —
Prunus L.: fr. Prunier

;

vl. Pruimeboom, in ’t algemeen, zonder onder-

scheiding van soort.

—Preumkes, z. Wilde —

.

Pruissische, m. mv. — Te Turnhout. — Eene roodachtige var. van

Aardappel.

Prumeboom, z. Pruime(n)boom.

Prümelaar, m.— Te Brugge en omstr., Dixmuide en omstr., Vlamertinghe.

— Id. als Pruimeleer.

Puibloem, v.— Te Exaarde. — Cardamine pratensis L.; fr. Cardamine

des prés; vuig. Cresson des prés; vl. Gemeene Veldkers. — Pui =
puit — kikvorsch (fr. grenouille). — Deze plant groeit in vochtige weiden

en beemden, waar de puien of kikvorschen hun verblijf hebben.

Puien, m. mv. — Te Thielen. — ld. als Pee, Peën 1°). — Het wortelwoord

Pee, ondergaat menigvuldige veranderingen volgens de plaatselijke uit-
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spraken : Pee, Peen, Pemen, Penen, Peinen, Paa, Paaien, Puien„

Puinen, enz.

Puinen, v. mv. — Te Brasschaat, Brecht, Esschen (grenzen), Neerpelt,.

Rethy, Roermonde, Turnhout, Vosselaar. — ld. als ’t voorg. w., waarvan

het eene verb. is.

Puipelêr, m. — Te Neer-IJssche, 1°) duidt deze naam den Populier in

’t algemeen aan, zonder onderscheiding van soort
;
— 2° men noemt alzoo

ook den Populus pyramidalis Rozier (P. italica Mönch); fr. Peuplier

pyramidal; vuig. P. d’Italië; vl. Italiaansche Populier.

Puirek,f m. — Te Massemen-Westrem. — Verscheidene soorten van

Lemna L.: bijzonder L. minor L.; L. trisulca L. en L. polyrrhiza L.;

fr. Lenticule mineure; vuig. Lentille d’eau; L. d trois lobes en L. d

plusieurs meines; vi. Klein Eendenkroost ; Drielobbig E. en Veelwor-

telig E. —Puirek is eene verb. van puitendrek. Een puit is een kikvorsch.

Deze plantjes zwemmen op de waters waar de puiten hun verblijf hebben.

Puitenoogskens, o. mv. — Te Thielrode. — Specularia Speculum DC.;

fr. Spéculaire Miroir; vuig. Miroir-de- Vénus

;

vl. Grootbloemige Vrou-

wenspiegel. — Een puit is een kikvorsch. — De bloemen dezer schoone

veldplant komen aan ’t volk zoo lief voor puitenoogskens.

Puitekens, o. mv. — Te O.-L.-V.-Waver. — ld. als Pape(n)pullekens en

Pape(n)kannekens.

—Puitekens, z. Pape(n) —

.

—Punt, z. Katte —

.

Purpere-Stroobloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Lila-

Stroobloem.

P(w)oir, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Prei.

—Piw oir, z. Pis —

.

Pyramidaal, v. — Te Brasschaat, Exaarde, Saffelare, Vilvoorde. —
Campanula pyramidalis L.; fr. Campanide pyramidale; vl. Pyra-

midevormig Klokje. — De bloemen dezer plant vormen eene schoone

blauwachtige pyramied.

Pyramied, v.? — Te Poppel. — Taxus baccata L.; fr. lf d baies

;

vl. IJpenboom of Spaan sc/i-Hout. — (Fig. bl. 162.)— Men snijdt of scheert

dit boomgewas en maakt er schoone pyramieden van.

Pyris, m. — Te Brecht, Esschen (grenzen). — Pyrus japonica Thunb.;

fr. Poirier du Japon

;

vi. Japansche Perenboom.— Andere kruidkundigen

houden dezen boom voor eenen Kweeboom,

;

alzoo Persoon, die hem Cydonia
japonica noemt; fr. Cognassier du Japon; dit is ook ons gedacht. —
Andere eindelijk maken er eenen Appelboom van en noemen hem, met
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Desfontaine, Malus japonica; fr. Pommier du Japon. — Pyris is eene

verb. van den lat. naam Pyrus, die op vele plaatsen in gebruik is.

Pyrus, m. — Te Drongen, Exaarde, Laarne, Leuven, Lokeren, Nieuwer-

kerke, Saffelare, Turnhout. — Somtijds hoort men zelfs Pynis japonica.

— Id. als ’t voorg. w.

Q
Quassia, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Quassia amara L.: fr. Quassier

amer; vl. Kwassieboom. — Is bijzonder gekend als geneesmiddel, voor

het bitter bestanddeel der wortels.

Quina-Wijn, m. — (Uitspr. Kina-waain.) — In zuid. Belg.-Limb. —
Fr. Vin de Quinquina. — Z. ook ’t volg. w.

Quinquina, m. — Te Dixmuide en omstr. — Alleen gekend, onder het

volk, als geneesmiddel tegen de koorts. — De Quinquina of Quina, bevindt

zich in de schors van verscheidene soorten van boomen van ’t geslacht Chin-

chona of Cinchona L.; vl. Kinaboom. — De naam Quinquina komt van

"’t lat. quinque (fr. cinq; vl. vijf) : geneesmiddel gebruikt tegen de vijf-

daagsche koorts (fr. fièvre quinte). — De naam van Chinchona werd aan dit

geslacht van boomen gegeven nadat hunne schors de gezondheid verschaft

had aan de gravin de Chinchona, vrouw van den onderkoning van Peru. —
Hedendaags wordt dit koortswerend middel nog veel gebruikt onder vorm

van Quina-wijn en pillen van zwavelzuur van quinine (fr. vin de quin-

quina en sulfate de quinine).

R
Raai, m. — Verb. van Raat, dat elders gezegd wordt en zelf eene ver-

korting is van Ratel. — Te Boxtel, Neerpelt. — ld. als Ratelen.

Raais, z. Rus.

Raap, z. Rapen.

Raap, z. Ei—
,
Keurf— , Keurk, — Keurp—

,
Korf

—
,
Kool—

.

Raapbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Geum
urbanum L.; fr. Benoite commune; vl. Gemeen

Nagel- of Benedictenkruid. — (Fig.)— De bloemen

dezer plant gelijken, van verre, op die der Raap.

—Raapkes, z. Suiker —

.

Rijpe vrucht van Geum
urbanum.
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Raapkool, m. — Soort van Kool, die eenen eetbaren knol boven of

onder den grond voortbrengt en in ’t fr. Chon Rave genoemd wordt;

Brassica Rapa L.; vl. Koolraap. — Deze naam is bijna overal in gebruik.

Raapolie, v. — (Uitspr. Raöpolé.) — Te Wetteren. — Fr. Huile de

Navet; H. de Colza ; H. de Cameline.

Raapselderij, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Soort van Selderij met zeer

dikken knol, die op eene Raap gelijkt.

Raat, m. — Verkorting van Ratel. — Te Poppel. — ld. als Ratelen.

Rabauw, m. — Te Vlamertinghe. — Eene var. van Appel.

—Rabe, z. Kool —

.

Radèskes, o. mv. — Te Laarne, Leuven. — ld. als Radijs.

Radijs, v. — Te Aalst, Aarschot, Antwerpen, Bautersem, Betecom,

Bierbeek, Brecht, Brugge en omstr., Brus-

sel, Dixmuide en omstr. (uitspr. Radijze),

Esschen (grenzen), Gent en omstr., Herzeele,

Huldenberg, Laarne, Leuven, Lichtaart,

Lokeren, Moll, Nederbrakel, Neer-IJssche,

Nieuwerkerke, Oostham, Poperinghe (uitspr.

Radijze), Rethy, Thourout, Turnhout, Ver-

trijck, Wesemaal, Wormhoudt, en in zuid.

Belg.-Limb. (uitspr. Radaais). — Rapha-

nus sativus L., var. radicula of vulgaris;

fr. Radis cultivé; vl. Gekweekte Radijs.

— (Fig.) — Radijs
, Radis, Radicula

komen van ’tzelfde stamwoord af, ’t lat.

radix = vl. wortel; fr. racine.

Radijskool, m. — Te Herzeele en omstr.,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Raapkool.

— De knol, welken deze soort van Kool

vormt, gelijkt op den knol der Radijs.

Ramanats, v. — Te Dixmuide en omstr., Rethy. — ld. als Ramenas’.

Rambes, m. — Te Hoogstraten. — Rhamnus carthartica L.; fr. Ner-
prun purgatif; vl. Zuiverende Spork. — Rambes is waarschijnlijk eene

verb. van den lat. naam Rhamnus.
Ramelas’, v. — Te Bambecquc, Herzeele, Wilder, Wormhoudt. — ld. als

Jonge plant van Raphanus sativus.

Ramenas’.

Ramelat, v. — Te Brugge en omstr. — ld. als Ramenas’.

Ramelats, v. — Te Esschen (grenzen). — ld. als Ramenas’,

Ramelèr, m. — In zuid. Belg.-Limb., bijzonder in de omstr. van Tongeren.
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— Eene var. van Appel. — Kamelen = gerucht maken. — De rijpe zaad-

korrels dezer var. maken veel gerucht in hunne groote hokjes als men den

Appel beweegt. De kinderen vermaken zich met dit gerucht te aanhooren.

Van daar is de Appel, Ramelèr, of (gelijk men somtijds ook zegt) Rame-
lère(n)-Appel genoemd.

Ramenache, v. — Te Aalst, Brussel, Nieuwerkerke. — ld. als Ramenas’.

Ramenas’, v. — Te Asper en omstr., in zuid. Belg.-Limb. — Raphanus

sativus L., var. nigra; fr. Radis noir of Raifort ; vl. Zwarte Radijs of

Ramenas. — Z. ook Radijs.

Ramenast, v. — Te Gent en omstr. — ld. als Ramenas’.

Ramenats, v. — Te Antwerpen, Bierbeek, D’Worp, Laarne, Leuven,

Lichtaart, Lokeren, Nederbrakel (uitspr. Ramenaads), Neer-IJssche, Turn-

hout. — ld. als Ramenas’.

Ramenets, v. — Te Brecht, Dixmuide en omstr., Leuven, Rethy, Vertrijck.

— Id. als Ramenas’.

Ramenijts, v. — Te Opwijck. — ld. als Ramenas’.

Ramerats(e), v. — Te Poperinghe. — ld. als Ramenas’.

Ramrats(e), v. — Te Oost-Roosbeke, Thourout. — ld. als Ramenas’.

Randen, m. mv. — Te Poppel. — ld. als Haaglelie.—

S

chijnt eene verb. te

zijn van Ranken, dat elders in denzelfden zin gebruikt wordt. Z. ook dit w.

Randeren, v. mv. — Te Vollezeele. — ld. als Beet.

Randijs, v. — Te Oost-Roosbeke, Wetteren. — ld. als Radijs.

Rankbloemen, v. mv. — Te Wommersom. — ld. als Ranken 1°).

Ranken, m. en v. mv. — Volgens de plaatsen, beduidt deze naam

verschillige planten : 1° Te Vilvoorde. — Convolvulus Sepium L.: fr.

Liseron des haies; vl. Hagewinde. — 2° Te Oost-Roosbeke. — Vinca

minor L.; fr. Pervenche apetites fleurs;\1. Kleine Maagdepalm. —
3° Te Vlamertinghe. — Lonicera Periclymenum L. en L. Caprifolium

L.; fr. Chèvrefeuille des bois en Ch. des jardins

;

vl. Wild Geiteblad en

Tuin-Geiteblad. — 4° Te Schilde. — Hedera Helix L.; fr. Lierre grim-

pant; vl. Gewone Klimop of Veil. — (Fig. bl. 202.) — Z. ook Rankers.

—Ranken, z. Erfel —
,
Hof —

,
Hogge — , Mermin — , Veer — , Veil —

,

WlLDE-BOOM —

.

Rankers, m. mv. — Te Vilvoorde. — ld. als Plakkruid. — Dit kruid

rankt aan de kleederen en andere voorwerpen, d. i. hecht zich er aan vast.

Ranonkel, v. — Te Wormhoudt en omstr. — Algemeene naam die

bijzonder gebruikt wordt als het spraak is van gekweekte soorten van

Ranonkels (lat. Ranunculus L.; fr. Renoncide). Voor de wilde soorten,

zegt men in ’t algemeen Beuterbloem. — (Fig. bl. 317.)
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Water-Ranonkel, met 2 soorten

van bladeren.

Rapen, v. mv. — Te Bailleul, Berthen,

Bierbeek, Brecht, Brugge en omstr., D’Worp,

Esschen (grenzen), Exaarde, Gent en omstr.,

Laarne, Lichtaart, Lokeren, Meteren, Moll,

Nederbrakel, Neer-IJssche ,
Oostham, Oost-

Roosbeke, Poperinghe,Saffelare, S l-Jans-Cappel,

Thourout, Turnhout, Vilvoorde, Vlamer-

tinghe, Vleteren, Wetteren, Wormhoudt en

omstr. — Brassica Napus L.; fr. Chou

Navet; vuig. Navet; vl. Raap of Koolzaad.

— Op vele plaatsen gebruikt men alleenlijk

dezen naam als men de knollen der plant wil beduiden; als men van de

gansche plant wil spreken, zegt men Loof. Zoo zegt men : Loof zaaien

;

een akker Loof en in den anderen zin : Rapen schillen; Rapen braden.

(Bijdrage : Utile sit.)

—Rapen, z. Koei—

.

Rappebloem, v. — Te Bierbeek, Brussel en omstr., D’Worp, Huldenberg,

Steenockerzeel. — Anemone nemorosa L.; fr. Anèmone Sylvie; vuig.

Sylvie; vl. Bosch- Windkruid. — « Deze plant ontsteekt de huid en

veroorzaakt blazen. Rappen duidt eigenlijk eene puistachtige huidziekte

aan. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Rappekruid, o. — Te Brussel en omstr., D’Worp. — ld. als ’t voorg. w.

Rateleerkens, o. mv. — Te Scheldewindeke. — ld. als Ratelen.

Ratelen, Ratels, m. mv. — Te Aarschot, Diest en omstr., Gaver, Gheel,

Heffen, Hersselt, Leest, Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-

Waver, Rethy, Sichem, Sl-Joris-Winghe, Tessenderloo, Veerle, Vilvoorde,

Vollezeele, Werchter, Wolverthem. — Rhinanthus major Ehrh. en Rh.

minor Ehrh.; fr. Rhinanthe majeur en Rh. mineur

;

vl. Groote Ratelen

en Kleine R. — « Als men door eene weide gaat, waarin rijpe Ratelen

staan en deze aanraakt, dan brengen de zaadhulsels dier planten een geluid

a, Gansche bloem van Euphorbia; — b, mannelijke bloemen of meeldraden; —
c, vrouwelijke bloem of stamper: — d, opengaand zaadhuisje: — e, doorgesnedene
vrucht.
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voort, dat zeer wel met dat van eenen ratel kan vergeleken worden. »

(Vits, Mém. cour. inéd.)

Ratels, z. Meersch —

.

* Rattekraud, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als ’t volg. w.

Rattekruid. o. — Te Esschen (grenzen). — Euphorbia Lat/iyris L.; fr.

Euphorbe Epurge ; vl. Kruisbladige Wolfsmelk. — (Fig. bl. 317.) —
Deze plant heeft, zoo men zegt, de hoedanigheid van ratten en muizen te

vergeven. Van daar de naam.

Rattesteerten, m. mv. — 1° Te O.-L.-V.-Waver. — Versehillige soorten

van Paardesteerten, bijzonder

de Akker-P. en Moeras-P.; lat.

Equisetum arvense L. , en E. pa-

lustre L.; fr. Préle des champs

en P. des marais. — (Fig.) —
Elders worden deze planten

eerder Rattesteerten genoemd.

— 2° Te O.-L.-V.-Thielt, Wolver-

them .

—

Alopecuruspratensis L .

en Phleum pratense L.; fr.

Vulpin des prés en Phéole des

prés; vl. Weide- Vossesteert

en Weide-Phleum, ook Thi-

Aar van
Equisetum.

b, Zaaddragend schildje

(vergroot); — c, zaadje
of kiemkorreltje (spoor)

met zijne 4 springdraad-
jes (elateria) (vergroot).

mothygras. — Deze twee grassoorten zijn zoo genoemd naar den vorm der

aren. — Om dezelfde rede, worden zij op andere plaatsen (en beter),

Lammersteerten genoemd.

Raupe, v. mv. — Te Reeth. — ld. als Rapen.

Rebbe(n), v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als HondsribbenK

Rebbe(n), z. Hoons—, Ronde — , Honds— . Koe—

.

Recht-op, m. — Te Messelbroeck, Sl-Joris-Winghe. — ld. als Italiaander.

— De boom schiet recht op, gelijk eene keers; daarom elders ook

üfecrspopelier genoemd.

Redenderoms, m. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Rhododendron.

Reds, o. — Te Mariakerke (Oost-Vl.h — Verkorting van Roods, Roodset.

— Id. als Roodsel.

Reedsel, o. — Te Messelbroeck, O.-L.-V. Thielt, Sichem, Veerle. — ld. als

Roodsel, waarvan dit w. maar eene verb. is.

Régelote(n), v. mv. — Te Bierbeek, D’Worp, Lokeren, Neer-IJssche,

Turnhout. — ld. als Régenote(n).

—Regen, z. Blauwen — . Gouden —

.
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Régenote(n), v. mv. — Te Oostham en in zuid. Belg.-Limb. — Prunus

domestica L. var. met ronde, groene vruchten, in ’t fr. gekend onder den

naam van Reine-Claude. — Régelote(n), Régenote(n)
, Rengelote(n), zijn

waarschijnlijk maar verbasteringen van den fr. naam.

Reinboïd, m. — Men zegt somtijds ook Reinvoïd. — Te D’Worp. — ld.

als Reinevaren en Reinvaart, waarvan dit w. eene verb. is.

Reine-Glaude, v. mv. — Te Dixmuide en omstr., Poperinghe. — ld. als

Régenote(n). — Verb. van ’t fr. Reine-Claude.

Rè(i)ne-Margariet, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Wilder,

Wormhoudt. — Aster sinensis L.; (Callistephus sinensis Nees); fr. Aster

de Chine; vuig. Reine-Marguerite. — Verb. van den fr. volksnaam

der plant.

Rèdine-Margrieten, v. mv. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen,

Poperinghe, Vlamertinghe, Woumen. — ld. als ’t voorg. w.

Rè(i)ne-Margritte, v. mv. — Te Leuven. — ld. als Reine-margariet.

Reinevaren, m. mv. — Te Cortenbosch. — Tanacetum vulgare L.; fr.

Tanaisie commune

;

vl. Gemeene Reinvaren of Wormkruid. —
« Reinevaren is samengesteld uit rein of reen, en Varen (fr. Fougère). Een

reen is de grens tusschen twee akkers. Voorheen liet men aan beide zijden

van den reen eene smalle strook gronds onbebouwd; nu, op dergelijke

strooken groeide gewoonJijk deze plant. En daar hare bladeren min of

meer aan die van Varenkruid gelijken, noemde men haar Reinevaren
,
d. i.

Varen van de reenen of akkerzoomen, in tegenoverstelling met de eigenlijke

Varens, die in de bosschen groeien. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Reingaart, m. — Te O.-L.-V.-Waver, Vollezeele. — ld. als Reinevaren.

Reinvaart, m. — Te Aarschot, Appelterre, Brusseghem, Diest, Gent en

omstr., Gheel, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Sichem, Tessenderloo, Wolver-

them. — ld. als Reinevaren.

Reinvaren, m. en v. mv. — Te Aarschot, Gheel, Hersselt. — ld. als

Reinevaren.

Reinvoïd, z. Reinboïd.

Rêne-Margariet, enz. z. Rè(i)ne —

.

Renetten, m. mv. — Te Vlamertinghe. — Eene var. van Appel, in ’t fr.

Reinette geheeten.

Rengelote(n), v. mv. — Te Brussel en omstr., Laarne. — ld. als

Régenote(n).

Renonkel, v. — Te Aalst, Leuven. — ld. als Boterbloem 3°).

Rens, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Salix purpurea L.;

fr. Osier rouge; vl. Roode Wis. — Deze var. is de bleekste der Roode
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Wissen; zij schiet minst oogen en heeft eenen zeer rechten stam. (Bijdrage

:

Utile sit.)

Renvaar, m. — Te Gheel. — ld. als Reinevaren.

Renvaren, m. en v. mv. — Te Rethy. — ld. als Reinevaren.

Reseda, m. — Deze naam, die dezelfde is als de lat. en de fr. naam der

plant, wordt bijzonder gebruikt, op vele plaatsen, om den Reseda

odorata L. aan te duiden; fr. Réséda odorant; vl. Welriekende Reseda.

Resedaal, m. — Te Schilde. — ld. als ’t voorg w.

Resieda, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Reseda.

Rês, z. Rus.

Rèss, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Rusch.

Reuben, v. mv. — Te Gulpen, Meersen. — ld. als Rapen. — De Duitschers

zeggen Ruben.

Reukboon, v. — In zuid. Belg.-Limb., bijzonder in de omstr. van

Tongeren. — Het zaad van Dipterix odorata Willd.; fr. Fève de Tonka.

— De uitspr. is : ifri&boon. — Deze uitlandsche boon is welriekend en de

snuivers maken er gebruik van om den snuiftabak geurig te maken.

Reunonkels, v. mv. — Te Lokeren. — Algemeene naam, die bijzonder

gebruikt wordt als het spraak is van gekweekte soorten van Ranonkels

(lat. Ranunculus; fr. Renoncule; vl. Ranonkel). — Voor de wilde

soorten, zegt men, in ’t algemeen, Boterblomme.

Reut. — Te Vlamertinghe. — Men noemt alzoo verscheidene soorten van

Lemna L. ;
bijzonderde L. minor L.; L. trisulca L. en L. polyrrhiza L.:

fr. Lenticule mineure; vuig. Lentille-d*eau ; L. d trois lobes en L. dplu-

sieurs racines

;

vl. Klein Eendenkroost ; Drielobbig E. en Veelwortelig E.

Reuwe, v. — Te üitkerke. — Cuscuta Epithymum Murr.; fr. Cuscute

da Thym; vuig. Teigne; vl. Tijm- Warkruid. — « Deze naam is waar-

schijnlijk verwant aan het vl. roeien en het duitsche renten, daar deze plant

de Klaver van geheele velden uitroeit. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Rew-Evie, v. — Te Vosselaar. — Avena strigosa Schreb.; fr. Avoine

rude; vl. Ruwe Haver. — Rew is eene verb. van ruwe; Eve en Evie

beduidt elders dezelfde soort van Haver.

Rhaberber, v. — Te Assche en omstr. — Rheum undulatum L.

(Rh. officinale Baill., etc.); fr. Rhubarbe ondulée, Rh. officinale

;

vl.

Gekronkelde Rhabarber, Genezende Rh.

—Rhaberber, z. Wilde —

.

Rhebarber, v. — Te Lokeren, Neer-IJssche. — ld. als ’t voorg. w.

Rheubarbe, v.— Te Brecht, Lichtaart, Vlamertinghe.— ld. als Rharerrer.

— Verb. van ’t fr. Rhubarbe.
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Rheubarbel, v. — Te Berg, Bloir, Eist, Herderen, Ketzingen, Mali, Millen,

Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Rhaberber.

Rhibarb, v. — Te Leuven. — ld. als Rhaberber. — Verb. van ’t fr.

Rhubarbe.

Rhododendrom, m. — Te Dixmuide en omstr., Esschen (grenzen), Gent

en omstr., Lokeren, Oostham, Poperinghe. — Verscheidene soorten van

Rhododendron L., bijzonder de Rh. arboreum Smith. en Rh. ponticum L.;

fr. Rosage élevé en R. du Pont

;

vl. Roomvormige- en Pontische Alproos.

Rhododendron, m. — Te Brecht, Drongen, D’Worp, Turnhout. — ld. als

’t voorg. w.

Rhomatisplant, v. — Te Asper en omstr. — ld. als Rhumatikplant.

Rhoobarbe, v. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Oost-Roosbeke, Pope-

ringhe, Sl-Jans-Cappel. — ld. als Rhaberber.

Rhubarb(e), v. — Te Brecht, Brugge en omstr., Gent en omstr., Lichtaart,

Nederbrakel, Oostham, Vlamertinghe. — ld. als Rhaberber.

—Rhubarber, z. Wilde —

.

Rhumatikplant, v. — Te Drongen, Leuven, enz. — Plectranthus fruti-

cosus L’Hér.; fr. Plectranthe frutescente; vuig. Herbe-aux-rhumatismes,

Plante antirhumatismale. — Eene plant (van de familie der Labiaten of

Lipbloemigen), die van Amerika oorspronkelijk is en heden veel in België

gekweekt wordt, voor hare veronderstelde hoedanigheden tegen de jicht of

rhumatik.

Rhumatis(m)plant, v.— Te S^Joris-Winghe,Vilvoorde.— Id. als ’tvoorg. w.

Ribbe(n), v. mv. — 1° In zuid. Belg.-Limb. — Somtijds zegt men ook

Rubbe(n). — Eruca sativa Lmk.; fr. Roquette cultivée

;

vl. Tuin-

Raket; d. Rauke. — 2° Te Aarschot, De Pinte, Exaarde, Perck, Saffelare,

Steenockerzeel. — ld. als Hondsribbe(n). — De plant heeft geribde bladeren

(fr. feuilles a nervures trés apparentes).

— Ribbe(n), z. Honds —

.

Ribbing, m.—Te Exaarde, Saffelare.— Eene var. van Appel, in ’t fr. Calville

blanc en ook « Reinette blanche a cótes » genoemd.—Deze Appel is als geribd.

Riddersporen, v. mv. — Te Asper en omstr., Bierbeek, Brussel, D’Worp,

Houtvenne, Neer-IJssche, Oostham, Vilvoorde, Wetteren (uitspr. Ridder-

spjeuren), en zuid. Belg.-Limb. (uitspr. Riddersp(w)oire).—Delphinium
Ajacis L.; fr. Dauphinelle d'Ajax; vuig. Pied d'alouette; vl. Ridder-

spoor van Ajax. — « Elke bloem is voorzien van eene spoor, gelijk eertijds

elke ridder eene spoor droeg. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Rids, o. — Te Eersel, Hove, O.-L.-V.-Waver, Schild^ — Verkorting en

verb. van Reds, Roods, Roodsel. — Z. dit laatste w.
—Rids, z. Water — . 21
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a, Mannelijke;
van Typha.

b, vrouwelijke bloem

Ridse, o. — Te Asper. — ld. als Rids.

Ridsel, o. — Te Aarschot, Hasselt, Hersselt, Houtvenne, Wesemaal. —
Verb. van Roodset. — Z. dit w.

—Ridsel, z. Water — .

Riekende-Erwt, v. — Te Vilvoorde. — Lathyrus odoratus L.; fr.

Gesse odorante; vuig. Pots de senteur

;

vl. Welriekende Platprwt

of Bloemerwt.

Riekende-Kruid, o. — Te Brugge en omstr. — ld. als Tijm.

Riekmoes, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Monarda didyma L. en M.

fistidosa L.; fr. Monarde didyme en M. fistuleuse. — Twee uitlandsche

en welriekende planten, die in de

hoven gekweekt worden; om dezelfde

rede worden zij somtijds ook Pom-

maad geheeten.

Rieksele. o. — Te Asper en omstr.

— Id. als Tijm.

Riet, o. — 1° Onder dezen alge-

meenen naam begrijpt men in zuid.

Belg.-Limb. (uitspr. Ruut), in Brabant,

Vlaanderen, enz. verscheidene planten

die min of meer op het Riet (fr. Roseau) gelijken. De bijzonderste zijn :

Typha latifolia L. en T. angustifolia L.; fr. Massette d larges feuilles

en M. a feuilles étroites; vl. Breedbladige- en Smalbladige Lischdod;

(fig.); Phragmites communis Trin.; fr. Phragmites commun

;

vuig.

Roseau

;

vl. Gemeen Dekriet. — 2° Te Baarle, Drongen, Landegem geeft

men denzelfden naam aan het Paddegerek (z. dit w.), dat elders ^
ook Reut genoemd wordt.

—Riet. z. Dek —
,
Kolf —

, Kruis—, Lixt —

.

Rieten-Top, m. — Te Wesemaal. — Typha latifolia L., en

T. angustifolia

L.; fr. Massette

d larges feuilles

en M. d feuil-

les étroites; vl.

Breedbladige-

en Smalbladige

Lischdod. —
(Fig.) — Het rijp

zaad dezer plan-

ten VOrmt eenen Agropyrum repens.
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bruinen top en de stam gelijkt niet slecht

op dien van het Riet.

Rietpessemen, m. mv. — Te Rillaar. —
Agropyrum repens P. Beauv.; fr. Agropyre

rampant; vuig. Chiendent officinal

;

vl.

Kruipende Agropyrum of Hondsgras. —
« Soort van Pessemen of Pettemen (z. die

ww.), wier stammen bijna zoo lang en stijf

zijn als die van Riet. (Vits, Mém. cour. inéd.)

Rietpettemen, m. mv.— Te Diest, Schaffen.

— Id. als ’t voorg. w.

Rijk-Moukers, m. mv. — Te Asper en

omstr. — Eene var. van Aardappel, die veel

oplevert en alzoo den eigenaar kan rijk

maken.

— Rijnvoon, z. Wille — .

Rijs, o. en v.— 1° TeBrecht, Turnhout, enz.

noemt men alzoo de fijne takken van den

Berk (z. dit w.); men zegt ook Rijshout. —
2° Bijna overal duidt dezelfde naam de Rijst

aan; lat. Oryza sativa L.; fr. Riz cultivé. — (Fig.) — In. zuid. Belg.-Limb.

is de uitspr. : Raais

;

te Bierbeek en omstr. : Rês en in Fr. -VI. : Réss’.

—Rijs, z. Bezem —

.

Rijserwt, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Erwt die aan Rijs

of Rijshout opklimt (fr. Pois d rames). Deze naam wordt gegeven, bij

tegenstelling aan de Struikerwt of Kruiperwt (fr. Pois nain).

Rijshout, o. — 1° Z. Rus. — 2° Op vele plaatsen wordt deze naam

gebruikt om alle soort van fijn hout aan te duiden, bijzonder de fijne takken

die men bezigt om de Erwten te doen klimmen.

Rijspap, v. — Te Rethy. — ld. als Vergeet-mij-niet. — Z. ook ’t volg. w.

Rijsselsche, m. mv. — Te Asper, Nieuwerkerke. — Eene vroege var. van

Aardappel, geelachtig van kleur. — Men ziet ze aan als oorspronkelijk van

de omstr. der stad Rijssel, in Frankrijk (fr. Lille).

Rijstpap, v. — Te Aarschot, Antwerpen, Baarle, Exaarde, Drongen, Lan-

degem, Opwijck, Saffelare, Turnhout. -- Sedum acre L.; fr. Orpin acre

;

vl. Scherp Vetgroen of Muurpeper. — Gele bloemen, dicht tegen mal-

kander groeiende en gelijkende aan de vlaamsche Rijstpap (fr. Bouillie-

au-riz safranée). Die naam is overgegaan aan al de Sedums in ’t algemeen;

zoo zegt men : Witte Rijstpap (S. album L.-. fr. Orpin blanc); Gele

a, Bloeiwijze; — b, afgezonderd
aartje; — c, ontnaakte bloem.
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Rijstpap (S. acre L.); Groote of Hooge Rijstpap (S. purpureum Link. en

S. maximum Sut.; fr. O. pourpre

;

vuig. Herbe-d-la-coupure en O. élevé).

—Rijstpap, z. Gele—, Groote—, Hooge —
,
Witte—.

Rijs(t)pap-Blommekes, o. mv. — Te Wetteren. — ld. als Vergeet-

MIJ-NIET.

Ringbol, m. — (üitspr. Réngbol.) — Op vele plaatsen in zuid. Belg.-Limb.

— Id. als Reinevaren. •

Robbroodskruid, o. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Spiraea Ulmaria L.; fr.

Spirée Ulmaire; wig. Reine -des-prés; vl. Moeras -Spierkruid. —
« Robbrood wordt gezegd voor Raapbrood en = Raapkoek. — De onder-

zijde der bladeren is grauw van kleur, gelijk het robbrood, en de uitsprin-

gende ribben verbeelden tamelijk wel de verhevenheden van den raapkoek. »

(Vits, Mém. cour. inéd.J

Rodijs, v. — Te Gheel. — Verb. van Radijs. — Z. dit w.

Rodse, o. — Te Ingoyghem. — ld. als Roods of Roodsel, waarvan deze

naam maar eene verb. schijnt te zijn. — Z. deze ww.
Roe-Bezeleer, m. — Te D’Worp. — Verb. van Roode-Bezielaar. —

Ribes rubrumh.\ fr. Groseïllier rouge ; vl. Roode Aalbessestruik.

Roe-Bezen, v. mv. — Te D’Worp. — De vruchten van den Roe-Bezeleer.

— Z. ’t voorg. w.

Roederoekruid, o. — Te Gheel. — ld. als Gezegend-Kruid. — Alzoo

genoemd naar eenen hollandschen soldaat, die den toenaam van Roederoe

droeg en dit kruid dikwijls als geneesmiddel gaf, in de jaren 1830 en 1831.

Roei-Bizzeme(n), v. mv. — Te Turnhout. — ld. als Roe-Bezen.

Roei-Korebloem
, v. — Te Turnhout. — ld. als Kolbloem.

Roei-Sl-Jansbezen, v. mv. — Te Oostham. — ld. als Roe-Bezen.

Roepe, v. mv. — Te Leuven. — ld. als Rapen.

Rogge, v. — Te Aalst, Antwerpen, Esschen (grenzen), Gent en omstr.,

Laarne, Lokeren, Moll, Nederbrakel, Nieuwerkerke, Oost-Roosbeke, Schelde-

windeke, Turnhout, Wetteren. — Secale cereale L.; fr. Seigle cultivé ;

vl. Gekweekte Rogge; d. Roggen; zw. Rog; deen. Rugen; eng. Rye.

Romerkens, o. mv. — 1° Te Schelle. — ld. als Koornwinde. — 2° Te

Boxtel, Eersel, Opwijck. — ld. als Haaglelie. — Zoo genoemd naar den

vorm der bloemen.

Rond-Zaad, o. — Te Asper, Exaarde, Saffelare. — ld. als Koolzaad

(fr. Colza).

Rond-Zaadplant, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

Roö-Bèzekes, o. mv. — Verb. van Roode-Beziekens. — Te Lichtaart. —
ld. als Roe-Bezen.
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Roo-Beziën, v. mv. — Te Dixmuide en omstr., Gent en omstr. — ld. als

’t voorg. w.

Roö-Gensche, z. Roode-Gentsche.

Roö-Jujub, m. — Te Diest en omstr. — Elders zegt men : Roze-Jejub,

Roeëzejip, Rozejip en Roze-van-Egypte. — Al deze namen schijnen maar

eene verb. en verkorting te zijn van Roze-van-Egypte of van het fr. Rose-

d’Êgypte. — Verscheidene schrijvers beweren dat deze plant oorspronkelijk

is van Egypte of van de naburige streken. — Reseda odorata L.; fr. Réséda

odorant; vl. Welriekende Reseda; d. Resede, Reseda.

Roö-Jenijvelhut, m. — Hut = struik. — Te Bambecque, Herzeele,

Ledringhem, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Roe-Bezeleer.

Roö-Koolen, m. mv. — Roo = roode. — Te Laarne (uitspr. Rooë),

Leuven (Roefhje), Nederbrakel, Oost-Roosbeke, Sl-Laurens, Sottegem

(Reu), Vlamertinghe, Wettereu. — Fr. Chou rouge. — Z. ook Rooi-Koolen.

Roö-Kools, m. mv. — Te Brugge en omstr., Thourout.— ld. als ’t voorg. w.

Rood-Kruisken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Silene Armeria L.; fr.

Siléné Armeria; vl. Silene Armeria. — Zoo genoemd naar den vorm en

de kleur der bloem. — Z. ook Roode-Kruiskens.

Roode-Aalbessen, v. mv. — Te Goes. — ld. als Roe-Bezeleer.

Roode-Bèzekes, o. mv. — Te Rethy. — ld. als ’t voorg. w.

Roode-Bezen, v. mv. — Te Thielen, Vertrijck. — ld. als Roe-Bezeleer.

Roode-Bizzemen, v. mv. — Te Poppel. — ld. als Roe-Bezeleer.

Roode-Gentsche, m. mv. — (Uitspr. Roö-Gensche). — Te Bailleul en

omstr. — Een var. van Aardappel, komende van den kant van Gent of door

eenen Gentenaar in de streek van Bailleul ingevoerd.

Roode-Jenij vers, m. mv. — Te Avecappelle. — ld. als Roe-Bezeleer.

Roode-Kolbloem, v. — Te Cortenbosch. — ld. als Kol, Kolbloem 1°). —
Z. Kol.

Roode-Kruiskens, o. mv. — (Uitspr. Rooi-Kraaiskes). — Te Berg, Bloir,

Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als Kruis-van-Malta. — De bloem is rood

en heeft den vorm van een kruis van Malta.

Roode-Lèlie, v. — Te Rethy. — ld. als Geel-Lelie.

Roode-Miemeren,v. mv.— Te Mechelen-a/Maas.— Id. als Roe-Bezeleer.

Roode-Munt, v. — Te Assche en omstr. — Mentha aquatica L.; fr.

Menthe aquatique; vl. Watermunt

;

d. Wassermünze

;

gr. Mïvöa. —
De stam dezer soort is dikwijls roodachtig.

Roode-Oogen, v. mv. — (Uitspr. Rooi-Ouge). — In zuid. Belg.-Limb. —
Eene var. van Aardappel, met roode oogen.

Roode-S l-Jansberen, v. mv. — Te Neerpelt. — ld. als Roe-Bezeleer.
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Roode-Toppen, m. mv. — Te Bierbeek (uitspr. Roe —), O.-L.-V.-Thielt,

Vollezeele. — ld. als Frans(ch)e-Klaver 1°). — De bloempjes vormen, door

hunne vereeniging, eenen langen vuurrooden top.

Roode-Troppëlëbeziën, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Roe-

Bezeleer. — Troppel = tros
;

fr. grappe.

Roode-Vlas, m. en o. — Te Drongen, Mali, Sluizen (uitspr. Rooie —). —
Linum grandiflorum Desf.: fr. Lin d grandes fleurs; vuig. Lin rouge;

vl. Rood Vlas; d. Lein, Flac/is.

Roode-Vosje, m. mv. — Te Nieuwerkerke. — Eene var. van Aardappel,

geel-roodachtig en klein van vorm. — Vos = ros, geelachtig van kleur.

Roode-Wiemerkens, o. mv. — Te Meersen. — ld. ale Roe-Bezeleer. —
Wiemerkens, zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.) « is waarschijnlijk eene

verb.van Wijnbeerkeus.»

Roode-Wijnappel, m. — In zuid. Belg.-Limb. — De uitspr. is Rooië-

Waainappel. — Eene var. van Appel, roodkleurig (zelfs van binnen) en

hebbende eenen wijngeur
;
fr. Pomme-Framboise. — Men kent ook den

Witten- Wijnappel

:

deze is wit van kleur en heeft omtrent dezelfde geur

en smaak als de Roode.

Roode-Wis, v. — Te Exaarde, Saffelare noemt men alzoo : 1° Salixpur-

purea L.: fr. Saule pourpre

;

vuig. Osier rouge; vl. Roode Wilg, Roode

Wisch; d. Weide. — i° Cornus sanguinea L.; fr. Cornouiller sanguin

;

vl. Roode-Kornoelie. — De takken beider gewassen zijn roodkleurig en

hebben omtrent denzelfden vorm.

Roods, o. — Te Mariakerke (Oost-Vl.), Perck. — ld. als ’t volg. w., waar-

van dit maar eene verkorting is.

Roodset, o. — Te Heusden, Merchtem, O.-L.-V.-Thielt, Veerle. — Poly-

gonum Persicaria L.: fr. Renouée Persicaire; vuig. Persicaire; vl.

Perzikkruid; gr. PoXuyovov. — « Zoo genoemd, om reden van de

roodachtige kleur der plant. » (Vits, Mém. cour. inéd.) — Roodset = fr.

rouge, couleur rouge, fard rouge.

Rooë-Januivers, m. mv. — Te Lokeren. — ld. als Roe-Bezeleer.

Rooë-Kool, m. — Te Gent en omstr., Laarne, Leuven, Lokeren, Nieu-

werkerke, Sottegem. — Fr. Chou rouge. — Voor de

verschillige uitspraken, z. Kool.

Rooë-Moer, m. — Te Gheel, Herent, Opwijck,

Vertrijck, Wesemaal. — Verb. van Roode-Muur. —
Anagallis arvensis L.; fr. Mouron des champs;

vl. Akker-Basterdmiiur. — (Fig.) — Door Moer,

alléén gezegd, verstaat men den Stellaria media Cyr.;
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fr. Stellaire intermédiaire; vuig. Mouron des oiseaux ; vl. Gemeen

Sterrekrnid,
Vogelmunr. — (Fig).

Rooëp, v. — Te Brussel. — Iel. als Raap, Rapen. — Z. Rapen.

Rooi-Koolen, m. mv. — Te Antwerpen,

Bierbeek, Brecht, Dixmuide en omstr.,

Esschen (grenzen), Lichtaart, Moll, Neer-

IJssche, Reeth, Turnhout, Wetteren, Worm-

houdt en omstr. — Fr. Chou rouge. — Voor

de verschillige uitspraken, z. het w. Kool.

Rooi-Kroesële, v. mv. — In zuid. Belg.-

Limb. — ld. als Roe-Bezeleer. — KroesUe is

misschien eene verb. van ’t fr. Groseille.

Rooi-Ouge, z. Roode-Oogen.

Roo(i)e-Bezïën, v. mv.— Te Brecht, Esschen

(grenzen). — ld. als Roe-Bezeleer.
Siellaria media.

Rooïe-Gazemuur, m.— Te Mali, Nederheim,

Sluizen. — ld. als Rooë-Moer. — Z. ook Ga(n)zemuur.

Rooie-Keul, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Rooi-Koolen.

Roomsche-Boon, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van de Gewone

Boon (Phaseolus vulgaris L.), in ’t fr. Haricot a parchemin geheeten.

Roomsche-Kamille, v. — Te Appelterre, Brecht. — Pyrethrum Parthe-

nium Sm. (Matricaria Parthenium L.); fr. Pyrèthre Matricaire; vl.

Basterd-Moederkruid.

Roomsche-Klok, v. — Te Vilvoorde. — Abutilon striatum Dicks.; fr.

Abutilon strié; vl. Gestreepte Fluweelbloem.

Roopen, v. mv. — Te Aalst, Nieuwerkerke. — ld. als Rapen.

Roos, v. — Wordt, om zoo te zeggen, overal gebezigd om de Roos in ’t

algemeen aan te duiden (Rosa L.; fr. RoseJ, zonder onderscheid van soort.

— De uitspr. verschilt, volgens de plaatsen, bijna als voor het w. Boom.

— Z. dit w.

—Roos, z. Allerheiligen —
,
Alp —

,
Bal — , Balbara —

,
Berg —

,

Boeren — , Cornelis — , Gelder —
,
Haag —

, Honds —
, Japansche —

,

Kelder —
,
Kerke — , Klap —

,
Kornelis —, Maand —

, Mei —
, Mos —

,

Peerds — , PijLioEN —
, Pioen —, Pot — , Sineesche —,

Slaap —
, Staak —

,

Stink—
, Stok— ,

Taal— , Wend — , Wilde— ,
Winter —, Witte-Peerds—

,

Witte-Water —
,
Wulve —

,
Zand —

,
Zonne —

.

Roosappelkens, o. mv.— Te Thielen.— De vruchten van de hopstruiken,

in ’t algemeen : ze zijn rood van kleur en gelijken eenigszins op langwerpige

appelkens.
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Roos-van-Jericho,v—TeDrongen, Gent, Leuven, Turnhout— Eeneuitland-

sche plant, behoorende tot de familie der Kruisbloemigen of Crucifeeren ,

die dikwijls uit Palestina (bijzonder uit de omstr.

van Jericho) wordt medegebracht. Men noemt

ze Roos omdat, (als zij gedroogd is bijzonder),

zij het rond en bolvormig voorkomen eener

roos heeft.—Anastaticahierochuntica L.; fr.

Jerose hygromètre; vuig. Rose-de-Jericho;

vl. Roos-van-Jericho. — Deze plant (zoo als

de fr. naam laat hooren) is zeer hygrometrisch

:

droog, krult zij hare grijze takken en wordt

bolvormig; vochtig, spreidt zij hare takken

uit en wordt schotelvormig.

—Roosje, z. Vuur —

.

— Rooske(n), z. Fransch —

.

— Rooske(n)s, z. Gele —

.

Rotel, m. — Te Bierbeek, Gaver, Heffen, Leest, Neer-IJssche, O.-L.-V.-

Waver, Veerle, Vollezeele. — ld. als Ratelen.

—Roupen, z. Flassche — , Kanne— ,
Zee —

.

Rouw-Even, v. — Te Schilde. — Avena strigosa Schreb.; fr. Avoine

rude

;

vl. Ruwe Haver. — Rouw = verb. van ruw.

Roze-Jejub, m. — Te Gheel. — ld. als Roo-Jujub.

Rozejip, m. — Te Aarschot, Berg, Bierbeek, Bloir, D’Worp, Eist, Freeren,

Gulpen, Hever, Leest, Mali, Mechelen, Merchtem, Messelbroeck, Millen,

Nederheim, Neer-IJssche, Oostham (uitspr. RoeëzejipJ, Sichem, Sluizen,

Steenockerzeel, Tessenderloo, Tongeren, Vollezeele. — ld. als Roo-Jujub.

— Rozejip, z. Wilde —

.

Roze-Klaver, m. — Te Exaarde, Safifelare. — Oxalis rosea Jacq.; fr.

Oxalide rosé; vl. Rooskleurige Klaverzurkel.—be plant heeft rooskleurige

bloemen en klaverbladeren.

Roze-Stroobloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Acroclinium roseum

Hook.; fr. Acroclinium rosé.

Roze-van-Egypte, v. mv. — Te Genoels-Elderen, Herderen. — ld. als

Roo-Jujub.

— Roze-van-Egypte, z. Wilde —

.

Rozeboom, m. — Te Neer-IJssche, Poperinghe, Wormhoudt en omstr. —
ld. als Rozelaar.

Rozeboomke, o. — Te Brecht, Brussel en omstr., Esschen (grenzen). —
ld. als Rozelaar.

Anasiatica hierochuntica.
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Rozelaar, m. — Te Nederbrakel, Thourout. — Rosa L. in ’t algemeen,

zonder onderscheid van soort; fr. Rosier; vl. Rozelaar , Rozestruik,

Rozeboomken.

—Rozelaar, z. Mei —

.

Rozeleer, m. — Te Aalst (uitspr. Roïzelêr), D’Worp, Gent en omstr.,

Laarne, Lokeren, Nieuwerkerke, Wetteren. — ld. als Rozelaar.

— Rozelirs, z. Wilde —

.

Rozemarijn, m. — Te Asper en omstr., Bailleul, Berthem, Berthen,

Deynze, Dixmuide en omstr., Gent en omstr., Lokeren, Meteren, O.-L.-V.-

Thielt, Petegem, Turnhout, Vlamertinghe, Vleteren, Wetteren. — Rosma-

rinus officinalis L.; fr. Romarin officinal; vl. Genezende Zeedauw of

Rosmarijn; d. Gemeiner Meerthau of Rosmarin.

Rozestroek, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Verb. van Rozestruik. —
ld. als Rozelaar.

Rubbe(n), v. mv. — Te Gheel, Lichtaart, Turnhout. — Eruca sativa Lmk.;

fr. Roquette cultivée;\\. Tuin-Raket; d. Rauke.

—Rubbe(n), z. Honds—

.

Ruds, o. — Te Bierbeek, Gheel, Heffen, Leest, Lichtaart, Messelbroeck,

Rethy, Sl-Joris-Winghe. — Verb. en verkorting van Roods
,
Roodsel. —

ld. als Roodsel.

Rugge, o. — Te Alveringhem, Bailleul, Beerst, Berthen, Brugge en omstr.,

Clercken, Dixmuide, Eessen, Meteren, Poperinghe, Sl-Jans-Cappel, Thourout,

Vlamertinghe, Vleteren, Wormhoudt, Woumen, Zarren. — ld. als Rogge.

Ruie, v. — Te Massemen-Westrem. — ld. als Reuwe.

RuiseL m.? — Te Huldenberg. — ld. als Hondsgras.

Ruit, v. — Te Gent en omstr.— Ruta graveolens L.; fr. Rue fétide; vl.

Sterkriekende Ruit of Wijnruit.

— Ruit, z. Wijn —

.

Ruite, v. — Te Asper en omstr. —Id. als Ruit.

Rukboon, z. Reukboon.

Rus(ch), m. — Te Brecht, Gheel, Oostham. — Eene graszode, zoo als men
ze met éénen spadesteek kan uitsteken. — In zuid. Belg.-Limb. zegt men,

door verb., Rèss.

Ruschjes, o. mv. — Te Westerloo. — ld. als Pastoorsgers. — Z. ook ’t

voorg. w. — « Een rusch of resch » zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.J
« is eigenlijk eene graszode. — Nu, deze planten groeien zoo dicht tezamen,
dat zij schoone zoden of ruschjes vormen. »

Ruut, Ruutstek, m. — In zuid. Belg.-Limb. — Calamus Rotang L.; fr.

Rotang ordinaire; vl. Rotting
, Gewone Rietpalm. — Soort van Palm-
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boom, zeer buigbaar, die zeer dikwijls gebruikt wordt om wandelstokskens

te vervaardigen. — Ruutstek = verb. van Rottingstok.

Rwièpe, v. mv. — Te Bloir, Coninxheim, Tongeren. — ld. als Rapen.

R(w)oipe, v. mv. — Te Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali, Millen,

Nederheim, Sluizen. — ld. als Rapen.

R(w)oipkeul, m. — Te Berg, Eist, Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen,

Mali, Millen, A’ederheim, Sluizen. — ld. als Raapkool.

R(w)oope, v. mv. — Te Audenarde. — ld. als Rapen.

R(w)oopkies, o. mv. — Te Audenarde. — Verkleinvorm van ’t voorg. w.

en dezelfde beteekenis.

Saalde, v. — Te Asper en omstr., Mariakerke (Oost-VL). — ld. als Salie.

Sabels, m. mv. — Te Vilvoorde. — Gladiolus gandavensis Van Houtte;

fr. Glaïeul de Gand; vl. Gentsche Zwaardliseh. — Zoo genoemd naar

den vorm der bladeren, die aan sabels gelijken.

Saffraan, m.—Wordt op een groot getal plaatsen gezegd, om den Saffraan

des koophandels te beduiden (fr. Safran). — Z. ook ’t volg. w.

Saffraanbloem, v. — Te Gent, Vilvoorde. — Crocus vermis AH.;

fr. Safran printanier; vl. Lente-Saffraan. — De

gedroogde stempels (fr. stigmates) eener andere soort van

hetzelfde geslacht (de Crocus sativus L.; fr. Safran cultivé)

leveren ons den Saffraan des koophandels op, die als specerij

gebruikt wordt. — (Fig.)
Stempel (fr. stig-

Salaa, v. — Verb. van Salade. — Te Asper en omstr., mate) van Crocus

Bailleul, Berthen, Brugge, Dixmuide, Meteren, Nederbrakel.
sattvus -

Poperinghe, S'-Jans-Cappel, Thourout, Woumen. — ld. als Salaad.

—Salaa, z. Andivie —
,
Andijvie —

,
Gekertelde — , Kresson—, Leitu—

,

Slek — . Z. ook —Salaad.

Salaad, m. en v. — Te Aarschot, Antwerpen, Betecom, Hoogstraten,

Huldenberg, Lichtaart, O.-L.-V.-Thielt, Vilvoorde, Wesemaal. — Lactuca

sativa L.; fr. Laitue cultivée

;

vl. Tuin-Latuw, Tuin-Salade

;

d. Gar-

tenlattich , Gartensalat.

—Salaad, z. Koorn — , Molle — , Veld —

.

Salaadkruid, o. — Te Gent en omstr. — Artemisia Dracunculus L.:

fr. Armoise Estragon; vuig. Estragon; vl. Dragon. — Een bekend

welriekend moeskruid, dat veel met de salade gebruikt wordt.
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Salaai, v. — Te Brecht, Esschen (grenzen). Herderen, Turnhout. — ld.

als Salaad.

—Salaai, z. — Salaad.

Salauw, v. en m. — Te Gent en omstr., Laarne, Nieuwerkerke. — ld. als

Salaad.

—Salauw, z. — Salaad en Krul —

.

Salie, v. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Turnhout, West-

Cappel, Wormhoudt. — Salvia offcinalis L.; fr. Saiige officinale; vl.

Gewone Salie; d. Officinelle Salbei; eng. Sage.

— Salie, z. Hof —
,
Wilde —

.

— Salöa, z. Koekoekslaad.

Saloed, v.? — Te Leuven. — ld. als Salaad.

— Saloed, z. —Salaad.

— Saloeë, z. Krulsalaad.

Saloï, m.? — Te Neer-IJssche. — ld. als Salaad.

Saloö, m.? — Te Brussel. — ld. als Salaad.

Salouw, m.? — Te D’Worp, Lokeren. — ld. als Salaad.

—Salouw, z. Axdijf —
, Aaduve — , Mol — , Suikerijpee —

.

Sampijonks, m. mv. — Te Brugge en omstr. — Fr. Champignons ; vl.

Paddestoelen, Kampernoeliën . — (Fig.)

Sampijontjes, o. mv. — Te Brugge en omstr. —Id. als ’t voorg. w., maar

wordt bijzonder van de kleinere soorten gezegd.

Paddestoel (Boletus edulis). Erythraea Ceniaiirium.
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Samsoen, m. — Te Alveringhem. — ld. als Siensonk.

Santorebloemekes, o. mv. — Te Gheel. — ld. als ’t volg. w.

Santoriebloem, v. — Te Hersselt. — Erythraea Centaurium Pers.;

fr. Erythrée Petite-Centaurée

;

vuig. Petite-Centaurée

;

vl. Gewoon

Duizendguldenkruid, Kleine Santorie. — (Fig. bl. 331.)

Santoriebloemekens, o. mv. — Te Herenthals, Messelbroeck, O.-L.-V.-

Thielt. — ld. als ’t voorg. w.

Sap, o. en v. — Wordt bijna overal gezegd om het plantensap aan te

duiden (fr. sève). — In zuid. Belg.-Limb. zegt men somtijds saps. — Op

andere plaatsen hoort men zap (te D’Worp, Gent, Lokeren, Thourout, enz.)

en zop (te Bailleul, Berthen, Dixmuide, Meteren, Oost-Roosbeke, Vleteren).

Saps, z. Sap.

Sarlotjes, o. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Sjarlotten.

Sarlottem), v. mv. — Te Asper en omstr., Laarne, Oost-Roosbeke. —
ld. als Sjarlotten.

Saroop, m. — Te Asper en omstr., Brussel, Lichtaart. — ld. als Siroop.

Sarope, z. Siroop.

Saulde, v. — Te Wetteren. — ld. als Salie.

Sausboom, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Barberis. — Van het zure

sap der vruchten, maakt men saus.

Sauvee, z. Savee.

Savee, v. — Te Bierbeek, Brecht, D’Worp, Gheel, Hoogstraten, O.-L.-V.-

Thielt, Rethy, Vilvoorde. — ld. als Salie.

Savei, z. ’t voorg. w.

Savel, v. — Te Messelbroeck. — ld. als Salie.

Saveu(i)en, v. mv. — Te Asper en omstr., Gent, Laarne, Wetteren. —
ld. als Savooiën.

— Saveu(i)en, z. Wille —

.

Savoeën, v. mv. — Te Bierbeek, Oostham. — ld. als Savooiën.

Savoeien, v. mv. — Te Neer-IJssche. — ld. als Savooiën.

— Savooi, z. Mei —

.

Savooië(n), v. mv. — Te Antwerpen, Beerst, Bloir, Brecht, Brugge en

omstr., Clercken, Dixmuide, D’Worp, Fessen, Eist, Esschen (grenzen),

Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Lichtaart, Lokeren, Mali, Millen,

Nederbrakel, Nederheim, Nieuwerkerke, Oost-Roosbeke, Reeth, Sluizen,

Thourout, Tongeren, Turnhout, Woumen, Zarren. — Fr. Chou de Savoie;

eene var. van Kool.

Schaapsboontjes, o. mv. — Te Rethy. — ld. als Koffieboontjes.

Schaapsmuilkens, o. mv. — 1° Te Oplinter. — Antirrhinum majus L.:



SCH. 333

fr. Muflier dgrandes flears; vuig. Gueule-de-lion

;

vl. Groot Leeuwen-

muiltje.— (Z. fig. bl. 260.)— 2° In zuid. Belg.-Limb.— Eene var. van Appel;

soort van Reinette, die een weinig muilvormig is.

Schaapsooren, v. mv. — (Uitspr. Schfw)oipsoore(n).) — Te Berg, Bloir,

Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,

Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen. —
Plantago media L.; fr. Plantain mogen;

vl. Middelmatige Wegbree. — (Fig.) —
Zoo genoemd naar den vorm der bladeren.

Schaapspetetten, v. mv. — Te Oostham.

— Helianthus tuberosus L.; fr. Hélianthe

ou Soleil tubéreux; vuig. Topinam-

bour; vl. Aardperen. — (Fig.) — Z. ook

Jadpêre(n). — Petèt = Aardappel.

Schaapssulker, m.— TeDeynzc, Laarne, Nieuwerkerke (uitspr.—sïlker),

Oost-Roosbeke, Petegem, Wetteren. — ld. als ’t volg w.

Plantago media.

Helianthus tuberosus.

Blad van

Rumex Acetosella.

Schaapszurkel, m. — Te Alveringhem, Baarle, Bambecque, Drongen,

Esquelbecq, Landegem, Ledringhem, Poperinghe,Vlamertinghe,Wormhoudt.
— Rumex Acetosella L.; fr. Rumex Petite-Oseille

;

vl. Schaapszurkel.
— (Fig.) — Deze Zurkel groeit in weiden en velden, en wordt door de
schapen gegeten.

Schakeloen, z. Schokkeloen.

S(c)halk, m. — Te Mali, Sluizen. — 1° Conium maculatum L.; fr, Ciguë
tachetée; vuig. Grande-Ciguë

;

vl. Gevlekte Scheerling of DollekerveL
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— 2° Anthriscus sylvestris Hoftm.; fr. Anthrisque sauvage;\l Wilde
Kervel. — Deze t.vvee groote planten gelijken op elkander en het volk maakt

er gewonelijk geen onderscheid tusschen.

Schalotjes, o. mv. — Te Lokeren en omstr. — ld. als Sjarlotten.

Schalotten, v. mv. — Te Lokeren, Moll. — ld. als Sjarlotten.

Scheerling, m.— Te Rethy. — Coniiim maculatum L.; fr. Ciguë tache-

tée; vuig. Grande -Ciguë; vl. Gevlekte Scheerling of Dollekervel;

d. Gefleckte Schierling.

— Scheerling, z. Water—

.

Schellebloem, v. — Te Oostham. — Aquilegia vulgaris L.; fr. Ancolie

commune; vl. Gemeene Akelei; d. Akelei,

Aglei. — (Fig.) — De bloem dezer plant, gelijkt KI
op eene schel of bel (fr. sonnette).

Schellekens, o. mv. — Te Tessenderloo.— ld. D1 ... . .. .Bloemblad van Aquilegia.

als ’t voorg. w.

Schellingskruid, o. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — Hydrocharis

Morsus-ranae L.; fr. Hydrocharis des gi'enouüles

;

vuig. Petit-Nénu-

phar

;

vl. Vorschen-Duitblad. — De bladeren der plant gelijken op eenen

schelling : een oud geldstuk, van de waarde van 9 centiemen.

Schelperwt, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Erwt, die met

de schelp of peul gegeten wordt: fr. Pois sans parchemin ; Pois mange-

tout.

Schemmel, m. — Te Gent en omstr. — Schimmelplantjes; fr. Moisis-

sures. — (Fig. bl. 335.)

Schemmelsel, o. — Te Gent en omstr., Laarne. — Schimmelplantjes: fr.

Moisissures. — (Fig. bl. 335.)

Scheurschenelen, z. Schorseneren.

Scheursenelen, z. Schorsenelen.

Scheut, v. — Te Bierbeek, Brussel en omstr., D’Worp, Esschen, Gent en

omstr., Laarne, Neer-IJssche, Oostham. — Eene wortelscheut

;

een uit-

looper; fr. drageon.

Scheurzenelen, z. Schorsenelen.

Schieterkens, o. mv. — 1° Te Mechelen,Vilvoorde. — Symphoricarpus

racemosus Midi.; fr. Symphorine d grappes; vl. Noordamerikaansche

Kamperfoelie, Trosdragende Symphorien. — Deze naam duidt eigenlijk

alleen de vruchten aan; maar wordt ook aan de struiken gegeven. Als men

op de witte vruchten duwt, schieten zij, dat is : zij springen met geluid

open. — 2° Te Bautersem, Kessel-Loo, Park, Vertrijck. — Sarothamnus sco-

parius Koch.; fr. Sarothamne d balais; vuig. Genet d balais

;

vl. Keer-



SCH. 335

Bezemstruik. — Als men op de zaadhulzen slaat of drukt, geven zij eenen

knal; zij schieten, gelijk men zegt.

Schijtkazekes, o. mv. — Verb. van —Kersekens .
— Te Laarne, Lokeren.

— De vruchten van den Cerasus avium L.; fr. Cerisier des oiseaux

;

vl.

Vogel-Kerse(n)boom. — Zoo genoemd, om de weinige waarde dezer

vruchten aan te duiden : ze zijn wild, zeer klein en van zeer gemeenen smaak.

Schijtkersen, v. mv. — Te Aalst, Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

Schijtkessen, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Schijtkazekes.

Schijtkèsen, v. mv. — Te Sl-Laurens. — ld. als Schijtkazekes.

Schijtkruid, o. — Te Aarschot, Asper en omstr., Diest, Gheel, Hersselt,

Huldenberg, Machelen, Messelbroeck, Peuthy, Steenockerzeel, Vilvoorde,

Wesemael en zuid. Belg.-Limb. (in deze laatste streek, is de uitspr. :

Shaaitkraut ; sh op zijn engelsch uitgesproken). — Mercurialis annua L.;

fr. Mercuriale annuelle

;

vl. Eenjarig Bingelkruid of Bengelkruid

;

d. Jahriges Bingelkraut. — « Dit kruid doet purgeeren, en wordt tot dat

einde door de landlieden gebruikt. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Schijtnoten, v. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Rattekruid. — De

vruchten dezer plant (die min of meer den vorm van hazelnoten hebben)

zijn rondachtig en doen hevig purgeeren.

Schimmel, m. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Tongeren. — Kleine

Schimmelplantjes; fr. Moisissures. — (Fig.)

Schimmel die de ziekte van den Wijnstok

veroorzaakt (Oïdium).

Gewone Schimmel.

Schoekeloen, z. Schokkeloen.

Schoem, m. — Te Oplinter, S l-Truiden. — Waarschijnlijk eene verkorting

van Schossem. — Z. dit. w.; dezelfde beteekenis.
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Schoentjes, o. mv. — Te Gent. — Calceoloria hybrida Hort.: fr. Calcéo-

laire hybride; vl. Pantoffelkruid. — Zoo geheetennaar den vorm der

bloemen, die op schoentjes of pantoffelkens gelijken.

Schokkeloen, m.— Te Asper en omstr., Nederbrakel ;
— te Oost-Roosbeke,

zegt men Schokkeldjoen

;

te Aalst en Nieuwerkerke, Schoekeloen

;

te

Ingoyghem , Schelde-

windeke, Waarmaarde,

Schakeloen. — Hor-

deum hexastichon L.:

fr. Orge d six rangs;

vuig. Orge-carrée

;

vl.

Zesrijige Gerst, die

op sommige plaatsen

ook Wintergerst ge-

noemd wordt.

Scholm(e), m. — Te

Asper, Exaarde, Saffe-

lare. — Agrostis alba

L.: fr. Agrostide Man-

che; vl. Wit Struis-

gras.

Schoon-Oogen, v. mv.

— Te Oost-Roosbeke.—
Lychnis GithagoLmk

.

(Agrostemma G. L.);

fr. Lychnide Niette;

vl. Gemeene Bolde-

rik. — (Fig.)

Schoon(e)-bij-dage,

v. — Te Exaarde, Gent,

Saflelare. - Convol-
Agrostemma (Lychnis) Gilhago.

vulus tricolor L.; fr. Liseron tricolore; vuig. Belle-de-jour; vl. Drij-

kleurige Winde. — De bloem is alleenlijk open en, bij gevolg, schoon, bij

dage; ’s nachts gaat zij toe.

Schoone-bij-nachte, v. — Te Exaarde, Gent, Saffelare. — Nyctago

Jalapae DC. (Mirabilis Jalapa L.); fr. Nyetage Faux-Jalap

;

vuig.

Belle-de-nuit

;

vl. Nachtschoone.— De bloem is schoon, dat is, zij is open,

gedurende den nacht; ’s daags is zij gesloten.

Schoone-Tingel, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Amarantus melancho-
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Heus Moq., var. tricolor Lam.; fr. Amarante mélancolique, var. tricolore

;

vl. Treur-Amarant, var. drijkleurig . — De bladeren hebben eenige

gelijkenis van vorm met dien der Netel (Tingel) en zijn zeer schoon van

voorkomen.

Schorsenele(n), v. mv. — Wordt bijna overal gezegd, met eenige ver-

schillen in de uitspr., zoo als wij elders aangeduid hebben. Ziehier de

bijzonderste : 1° Te Wormhoudt en omstr.. Schorsoneel. — 2° Te Aalst,

Bierbeek, Brussel, Moll, Neer-IJssche : Schorsenden. — 3° Te Leuven :

Schorsenaaille. — 4° Te Dixmuide en omstr., D’Worp : Scorsenelen. —
5° Te Brecht, Turnhout : Scheursende(n) . — 6° Te Esschen (grenzen) :

Scheurschenden. — 7° Te Laarne. Nieuwerkerke :

Schosnele(n). — 8° Te Brugge en omstr., Lokeren :

Schossenden. — 9° In zuid. Belg.-Limb. : Shossende

{de sh, op zijn engelsch uitgesproken'. — 10° Te Rethy

:

Scheukenden. — 11° Te Lichtaart, Oostham, Vlamer-

tinghe : Scheussenden. — 12° Te Gent en omstr. :

Scheusne(i)elen. — 13° Te Bailleul, Berthen, Meteren,

S'-Jans-Cappel : Scheusnélen. — 14° Te Nederbrakel,

Thourout, Wetteren : Schussnélen. — 15° Te Oost-

Roosbeke : Sesnden. — Scorzonera hispanica L.;

fr. Scorzonère d’Espagne

;

vuig. Scorzonère, Salsifis noir; vl. Spaansche

Schorseneer; d. Spanische Scorzonère of Schwarzwurzel; ital. Scorzo-

nera ; eng. Spanish Salsify of Scorzonera. — (Fig.)

Schorsoneel, z. Schorsenele(iv).

Schorsoneer. v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Schorsenele(n).

—Schorsoneer, z. Witte —

.

Schosnelen, z. Schorseneee(n).

Zaad van Scorzo-
nera hispanica.

Schossem, m. — Te Aarschot, Brusseghem, Grimbergen, Heffen, Leest,

Mechelen, Messelbroek, Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-Waver,

Rillaar, Sichem, Steenockerzeel, Vilvoorde, Wolverthem. — Apera Spica-

venti P. Beauv.; fr. Apère Jouet-du-vent; vl. Windgras. — « Schossem is

wellicht verwant, » zegt M. Vits (Mém. cour. inéd.), « aan het duitsche

Schosz, Schöszling, (vl. scheut) en zou dus afkomen van schieten

(fr. pousser). — De Schossem schiet inderdaad hoog op in het graan. »

Schoupsuurkele, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Schaapszurkee.

Schouwvegers, m. mv. — Te Saventhem. — ld. als Pijpenhengst. —
Somtijds geeft men denzelfden naam aan eenige andere grassoorten die tot

’t zelfde doel kunnen dienen, b. v. Calamagrostis epigeios Roth. en

C. lanceolata Roth.; fr. Calamagrostide terrestre en C. lancéolée

;

22
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vl. Aardsch Rietgras of Duinriet en Lancctvormig R. of Pluimriet. —
« De stijve halmen dezer planten worden in herbergen verkocht om de

pijpen te zuiveren. Zij doen dus voor de pijpen wat de schouwvager voor

de schouwen doet. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Schuimkruid, o. — Te Huldenberg. — Verscheidene soorten van Scro-

phularia Tournef.; fr. Scrophulaire

;

vl. Helmkruid.

Schummel, m. — Te Aarschot, Betecom, Brussel, Herent, Huldenberg,

Leuven, Wesemaal. — Te D’Worp, Oostham en in zuid. Belg.-Limb. is de

uitspr. : Shummel (sh op zijn engelsch uitgesproken). — Kleine Schimmel-

planten; fr. Moisissures. — (Fig. bl. 335.)

Schussenelen, z. Schorsenele(n).

Schuurbies, v. — Te Assche en omstr. — Equisetum hiemale L.;

fr. Préle d’hiver; vl. Winter-Paardesteert

;

vuig. Schaafstroo. — De

plant gelijkt eenigszins op eene Bies (fr. Jonc) en het volk gebruikt ze om

het keukengereedschap te schuren : van daar Schuurbies geheeten. — De

beeldhouwers gebruiken ze ook, in plaats van zandpapier, om de beelden

te wrijven : het fijn kiezelzuur (fr. silicej waarmede de bovenhuid (fr. épi-

derme) belegd is, maakt deze plant zeer dienstig daarvoor.

Scorsenelen, z. Schorsenelen.

Sefraan, m. — Te Bierbeek. — ld. als Saffraanbloem.

Seele-Kroesele, v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Roe-Bezeleer.

Seenksen, Seenksoen, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Siensonk.

Sekadelle, v. — Te Asper en omstr. — ld. als Séradèl.

Selder, m. — Te Antwerpen, Bierbeek, Brecht, Brussel, Esschen (gren-

zen), Gheel, Leuven, Liehtaart, Lokeren, Moll, Neer-IJssche, Nieuvverkerke,

O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Reeth, Rethy, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde.

— Id. als Selderie.

Sêldëre, m. — Te Sottegem. — ld. als Selderie.

Selderée, m. — Te Gent, Laarne, Wetteren. — ld. als Selderie.

Selderië, m. — Te Bailleul, Bambecque, Berthen, Brugge, Herzeele,

Ledringhem, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Thourout, West-Cappel, Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Selderie.

Selderie, m. — Te Asper, Gulpen, Meersen. — Apium graveolens L.;

fr. Céleri odorant ;x\. Geurige Selderij of Selderij alleen.

Selderij, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als ’t voorg. w.

— Selderij, z. Raap —

.

Sêleri, m. — Te Berg, Bloir, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,

Ketzingen, Looz, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als

Selderie.
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Self, m. — Te Berg, Bloir, Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,

Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — Ids als Salie. —
Self is waarschijnlijk eene verb. van den lat. naam Salvia.

Seliadoone, v. — Te Asper, Baarle, Drongen, Landegem, Oost-Roosbeke.

— Id. als Stinkende-Gauwe. — Seliadoone is eene verb. van den fr. naam

Chélidoine.

Seller, m. — Te D’Worp. — ld. als Selderie.

Sénëbleur, o. mv. — (Bleur

,

uitgespr. gelijk het fr. peur, is het

meervoud van blaod = blad.). — In zuid Belg.-Limb. — Cassia Senna L.;

fr. Cassia Séné; vuig. Séné

;

vl. Sennestruik. — Is alleen gekend door

zijne purgeerende bladeren, die als geneesmiddel gebruikt worden.

Séradèl, v. — Te Mali, Oostham, Sluizen. — Ornithopus sativus Brot.;

fr. Ornithope cultivé;vulg. Serradelle; vl. Gekweekt Vogelpootje, Sara-

delle. — Séradèl is eene verb. van den fr. volksnaam Serradelle.

Serienen, v. mv. — Te Antwerpen, Eersel, Schilde, Wilrijck. — Syringa

vulgaris L.; fr. Lilas commun; vl. Gemeene Sijring. — Serienen is

waarschijnlijk eene verb. van Sijring of Syringa.

Seroope, z. Siroop.

Seroup, z. Siroop.

Sesnelen, z. Schorsenelen.

Seukela, m. — Te Oost-Roosbeke. — Verb. van ’t fr. Chocolat of van ’t

vl. Chocolade. — Dezelfde bet.

Shjeut, z. Scheut.

Shóek, m. — (Sh op zijn engelsch uitgesproken.)— Te Esschen (grenzen)

noemt men alzoo den Corynephorus canescens P. Beauv. (fr. Corynéphore

blanchdtre

;

vl. Witachtige Knotsdrager) en andere kleine grassoorten

die in de heide en zandachtige plaatsen kleine bossen vormen. — Onder die

soorten kan men ook den Festuca ovina L. tellen (fr. Fétuque ovine

;

vl. Schaapszwenkgras)

.

Shossenelen, z. Schorsenelen.

Shroop, z. Siroop.

Sh(w)oit, z. Scheut.

Sidèl, v.— Te Lichtaart, Schilde Wolfsdonck. — ld. als Séradèl. — Verb.

van ’t fr. Serradelle.

Siensonk, m. — Te Nederbrakel. — Senecio vulgaris L.; Senegon

commun; vuig, Senegon

;

vl. Gemeen Kruiskruid. — Waarschijnlijk eene

verb. van ’t fr. Senegon.

Sigare(n), v. mv. — Op eenige plaatsen in zuid. Belg.-Limb. — Typha

latifolia L.; fr. Masselte d larges feuilles; vuig. Roseau-de-la-Passion

;
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a. Mannelijke; — b, vrouwelijke bloem
van Typha.

vl. Breedbladige Lischdod. — Als het zaad gansch rijp is, vormt het aan

het uiteinde der plant eenen top, die

door kleur en vorm niet slecht op

eene sigaar gelijkt. — (Fig.)

Sigare n plant, v. — Dezelfde opmer-

kingen als voor ’t voorg. w.

Sikadel, v. — Te Houtvenne. — ld.

als Séradèl.

Sikkelat. m. — Te Lichtaart. — Verb.

van ’t fr. Chocolat of van ’t vl. Choco-

lade. — Dezelfde bet.

Siklat, m. — Te Yeer-IJssche. — ld. als ’t voorg. w.

Silderie, m. — Te Beerst, Clerken, Dixmuide, Eessen, Oost-Roosbeke,

Poperinghe, Vlamertinghe, Wercken, Woumen. — ld. als Selderie.

Siljadoone, v. — Te Brugge en omstr. — ld. als Seliadoone.

Silker, z. Sulker.

— Silker, z. Haze — . — Z. ook — Sulker.

Silladoine, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Seliadoone.

Sineesche-Rozen, v. mv. — Hibiscus syriacus L.: fr. Ketmie de Syrië ;

vuig. Mauve-en-arbre

;

vl. Syrische Maluwe oiKetmia.

— De benaming is weinig in gebruik.

Singelingen, v. mv. — Te Schelle. — ld. als Serienen.

— Waarschijnlijk nog eene verb. van Syrinya.

Sinkjeblomme, v. — Verb. van Sinksche — . — Te

Beerst, Dixmuide, Eessen, Woumen. — ld. als Pinkster-

bloemen “2°).

Sinksen, m. — Te Gaver en omstr. — ld. als Siensonk,
, „ .

.

Bloemkelk tr. ca-

waarvan deze naam eene verb. schijnt te zijn. Uce) en bioem-

Sinksenbloemen, v. mv. — Te Gent en omstr. — ld. als mbilcus.

Pinksterbloemen 2°).

Sinksenkruid, o. — Te Scheldewindeke. — ld. als Siensonk.

Sinksenlelie, o. — Te Oost-Roosbeke. —Id. als Pinksterbloemen 2°).

Sinksom, m. — 1° Te Mariakerke (Oost-VL). — ld. als Siensonk. — 2° Te

Assche en omstr. — ld. als Siensonk en daarenboven beduidt deze naam

soms ook den Senecio Jacobea L.; fr. Senecon Jacobée

;

vl. Sint-Jakobs-

Kruiskruid.

Sinsjoen, m. — Te Bogaarden, Yollezeele. — ld. als Siensonk.

Sint-Antonius’-Bloem, v. — Te Yollezeele. — ld. als Sneeuwklokjes.
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Sint-Antonius’- Lelie, v. — Te Molenbeek -Wersbeek. — Epilobium

spicatum Lmk. (Epilobium antonianum Auct.); fr. Epilobe en épi;

E. de Sl-Antoine; vl. Aardragende Basterdwederik.

Sint-Antonius’-Wortelen, v. mv. — Te Neerpelt. — Rumex obtusifolius

L.; fr. Rumex d feuilles obtuses; vl. Stompbladige Zurkel.

Sint-Jakobs-Kruid, o. — Te Neerpelt. — Senecio Jacobaea L.; fr.

Senegon Jacobée; vl. Sint-Jakobs-Kruiskruid.

Sint-Jakobs-Lelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Amaryllis formosis-

sima L.: (Sprekelia — Herb.); fr. Amaryllis ou Sprékélie reine-de-

beauté; vuig. Lis-de-Sl-Jacques

;

vl. Sint-Jakobs-Narcislelie.

Sint-Jans-Bezen, v. mv. — 1° Te Cortenbosch. — Ribes nigrum L.; fr.

Groseillier noir; vuig. Cassis; vl. Zwarte Aalbessestruik. — 2° Te

Aarschot, Bautersem, Cortenbosch, Gheel, Hauwaart, Herenthals, Hout-

venne, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Oostham, Sichem, Smoris-Winghe,

Tessenderloo, Thielt, Veerle, Wesemaal. —Ribes rubrum L.; fr. Groseillier

rouge; vl. Roode Aalbessestruik.

Sint-Jans-Bloemen, v. mv. — 1° Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele,

Wilder, West-Cappel, W'ormhoudt. —
Artemisia vulgaris L.: fr. Armoise

commune; vl. Gemeene Alsem. — (Fig.)

— 2° Te Bogaarden, Brasschaat, Brecht,

Brussel, D’Worp, Hoogstraten, Machelen,

Mali. Meersen, Schilde, Sluizen, Vilvoorde,

Wilrijck en op vele plaatsen in zuid. Belg.-

Limb. — Pyrethrum Leucanthemum

Coss. en Germ. (Leucanthemum vulgare

Lmk.); fr. Pyrèthre Leucant/ième

;

vuig.

Grande-Marguerite

;

vl. Wilde Gan-

zebloem. — Bloeit rond het feest van

Sint-Jan (24 Junij).

Sint-Jans-Eerappel, m. — Te Vla-

mertinghe. — Eene var. van Aardappel

die vroeg komt : omtrent het feest van

Sint-Jan (24 Junij).

Sint-Jans-Kersen, v. mv.— Te Exaarde,

Saffelare, Werchter, Wesemaal. — Eene vroege var. van Kers, die ïond het

feest van Sint-Jan (24 Junij) rijp is; fr. Bigarreau rouge hdtif.

Smt-Jans-Kraud, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als ’t volg. vv.

Sint-Jans-Kruid, o. — 1° In zuid. Belg.-Limb. — Artemisia vulgaris L.;

Artemisia vulgaris.
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fr. Armoise commune

;

vl.

Gemeene Alsem. — (Fig.

bl. 341.) — Voor de rede

waarom deze plant hier

Sint--Jans-Kruid genoemd

wordt, z. Kruidwesch. —
2° Te Cortenbosch, O.-L.-V.-

Thielt. — Hypericum per-

foratum L.; fr. Millepertuis

perforé; vuig. Milleper-

tuis; vl. Doorboord Herts-

hooi; Sint-Jans-Kruid. —
De plant bloeit omtrent het

feest vanS(-Jan (24 Junij 1

.
—

3° Te Berthem, Houtvenne,

0. -L.-V.-Waver
, Poppel, Hypericum perforatum.

Schilde, Vilvoorde, Vosselaar. — Sedum purpureum Link.; fr. Orpin pur-

purin; vuig. Herbe-d-la-coupure

;

vl. Purper Vetgroen of Knollig V.

— « Dit kruid wordt op 24 Junij (

S

l-Jans feest)

afgesneden en aan den balk gehangen. Men

meende vroeger, dat het op dien dag moest

gesneden worden, opdat het groeie. » (Vits,

Mém. cour. inéd.)

Sint-Jans-Plant, v. — 1° Te Bierbeek. — ld.

als ’t voorg. w. 3°). — 2° Te Neer-IJssche. — ld.

als ’t voorg. w. 1°).

Sint-Jans-Varen, v. — Te Assche en omstr.

— Polypodium vulgare L.; fr. Polypode

commun; vuig. Gewone Naaktvaren

;

vuig.

Boomvaren.

Sint-Joris’-Bloem, v.— Te SMoris-Winghe. —
ld. als Keizerskroon. — Bloeit rond het feest

van Sl-Joris (23 April).

Sint-Joris’-Houtbloem, v. — Te Meerhout. —
ld. als Serienen. — Bloeit rond het feest van

Sl-Joris (23 April).

Sint-Josephs-Lelie, v. — Te Exaarde, Saffe-

lare. — ld. als Saffraanbloem. — Bloeit rond
Polypodium vulgare.

1. Bladeren; — 2. Onder-

het feest van S^Josepll (19 Maart). aardsche stam (fr rhizomel;
— 3. Jong blad.
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Sint-Markoens-Kruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Scrophularia

aquatica L. en S. nodosa L.; fr. Scrophulaire aquatique en S. noueuse;

vl. Water-Helmkruid en Knoopig Helmkruid; d. Scrophelkraul. —
Sl-Markoen is de patroon tegen de kliergezwellen, enz. (fr. scrofules,

écrouelles; lat. scrofula of scrophula; d. Scropheln). — Deze plant

werd eertijds veel gebruikt als geneesmiddel tegen de kliergezwellen; van

daar ook hare lat., fr. en d. naam.

Sint-Pieters-Bloem, v. — Te Ingoyghem. — ld. als Iegelbloem. — Bloeit

rond het feest van &V-Pieter (29 Junij).

Sint-Pieters-Blomme. v. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke. —
Pyrethrum Leucanthemum Coss. en Germ. (Leucanthemum vulgare

Lmk.); fr. Pyrèthre Leucanthème

;

vuig. Grande-Marguerite

;

vl.

Wilde Ganzebloem. — Bloeit rond het feest van Sl-Pieter (29 Junij).

Sint-Pieters-Pluim, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Spiraea Aruncus L.

(Astilbe Aruncus Trev.); fr. Spirée Barbe-de-chèvre

;

vl. Aruncus-

Spierstruik. — Bloeit rond het feest van Sl-Pieter (29 Junij); de bloemen

gelijken aan eenen pluimbos.

Saint-Servaas’-Bloemen, v. mv. — Te Grimbergen, Vilvoorde. — ld. als

Serienen. — Bloeit rond het feest van Sl-Servaas (13 Mei).

Sintadel, v. — Te Wesemaal. — ld. als Séradèl.

Sinte-Catharina-Bloem, v.—Te Vilvoorde.—Chrysanthemum sinense L.

(Pyrethrum — DC.)
;

fr. Chrysanthème de Chine

;

vl. Sineesche Gouds-

bloem of Ganzebloem. — De meeste variëteiten dezer hedendaags zoo veel

gekweekte plant bloeien rond het feest van Ste-Catharina (25 November).

Sinte-Cathriene-Bloem, v. — In zuid. Belg.-Limb. — De uitspr. is :

Sénte — . — ld. als ’t voorg. w.

Sirel, m. — Te Hoeleden. — ld. als Kantzürkel.

Siroop, m. — Siroop van Appelen, Peren, Kroten, enz., (fr. sirop). — Deze

naam verandert veel, volgens de plaatsen. Zie hier de voornaamste vormen :

1° Saroop. — Te Asperen omstr., Brussel, Lichtaart.

2° Sarope. — Te Lokeren.

3° Serope. — Te Bailleul, Berthen, Gent en omstr., Laarne, Meteren,

Oost-Roosbeek, S'-Jans-Cappel, Vleteren.

4° Seroup. — Te Bierbeek, Neer-IJssche.

5° Shroop (sh op zijn engelsch uitgesproken). — Te Berg, Bloir,

Coninxheim, Freeren, Looz, Tongeren.

6° Siroop. — Te Brecht en omstr.

7° Sirope. — Te Dixmuide en omstr., Poperinghe, Thourout.

8° Siroiip. — Te D’Worp.
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9° Stroop.— Te Esschen (grenzen), Herderen. Ketzingen, Mali, Nederheim,.

Oostham, Sluizen.

Sirope, z. ’t voorg. w.

Siroup, z. Siroop.

Sitadel, v. — Te Betecom, Hersselt. — ld. als Séradèl.

Sitroen, z. Citroen.

Sjalot, v.— TeExaarde.Lichtaart, Oostham, Saffelare.—Id. alsSjARLOTTE(N)_

Sjarlottekes, o, mv. — Te Brussel, Leuven. — ld. als Sjarlotte(x).

Sjarlotten, v. mv. — De Sj wordt gewonelijk hard uitgesproken: gelijk

ch in 't fr. cheval.— Te Aalst, Bierbeek, Brecht, Brussel, Clercken, bixmuide

en omstr., D’Worp, Eessen, Esschen (grenzen), Gent en omstr., Gheel,

Hoogstraten, Nederbrakel, Neer-IJssche, Poperinghe, Wetteren, Woumen,

en in zuid. Belg.-Limb. — Allium asealonicuin L.: fr. Aü Echalotte

;

vuig.

Echalotte; vl. Sjalot, Sjalotte, Eschlook; d. Schalotte, Eschlauch

;

eng.

Shallot; gr. ’AaxaXumov Kpdp.’jov = Ajuin van A scalon, stad van Syrië. —
In ’t oud fr. zegde men Echaloigne; van daar Echalotte, enz.

Sjeniverboom, z. Jexwerroom.

Sla, m. — Te Gulpen, Meersen, Oost-Roosbeke. — ld. als Salaad.

— Sla, z. —Salaad.

Slaad, m. — Te Oostham en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Salaad.

Slaai, m. — Te Esschen (grenzen). — ld. als Salaad.

Slaapgoed, o. — Te Litkerke. — Papaver somniferum L.: fr. Pavot

somnifère

;

vl. Slaapwekkende Maankop. — (Fig. bl. 247.) — Alzoo

genoemd om de slaapwekkende eigenschappen van het zaad.

Slaapkoppen, m. mv. — Te Peer. — ld. als ’t voorg. w.

Slaapkruid, o. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Slaapgoed.

Slaaproos, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Slaapgoed.

Slaaproze, v. — Te Thourout. — ld. als Slaapgoed.

Slaapruste, v. — Te Bailleul, Bambecque, Berthen, Clercken, Dixmuide,

Eessen, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, Meteren, S l-Jans-Cappel, Vlamer-

tinghe, Vleteren, Wercken, Wilder, Wormhoudt, Woumen. — ld. als

Slaapgoed.

Slee, v.: Sleën, v. mv. — Te Alveringhem en omstr., Bailleul, Berthen,

Helchteren, Meteren, Poperinghe, S l-Jans-Cappel, Vleteren. — De vruchten

van den Sleedoorn. — Z. ’t volg. w.

Sleedoorn, m. — Te Helchteren, Messelbroeck, O.-L.-Y.-Thielt, Rillaar,

Sichem, S‘-Joris-Winghe, Tessenderloo.

—

Prunus spinosa L.; fr. Prunier

épineux

;

vuig. Prunellier, Epine noire; vl. Sleedoorn; d. Schlehe-
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strauch, Schlehenbaum. — (Fig.) —
Slee komt van sleeuw (fr. apre, sur,

aigre), welk woord de hoedanigheid

uitdrukt der tanden als men zuur

fruit gegeten heeft. — De vruchten

van den Sleedoorn trekken den mond

zeer te zamen.

Sleeken. — Te Hersselt. — ld. als

’tvoorg. w.

Sleekrieken, v. mv. — Te Gulpen,

Meersen. — ld. als Sleedoorn. Prunus spinosa.

Sleembezen, v. mv. — TeBautersem, Vertrijck. — ld. als Sleedoorn.

Sleenbezen, v. mv.— Te Aarschot, Bautersem, Bierbeek, Rillaar, Vertrijck.

— Id. als Sleedoorn.

Sleenen, v. mv. — Te Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, Sl-Joris-

Winghe. — De vruchten van den Sleedoorn. — Z. dit w.

Sleeuwbezen, v. mv. — Te Mechelen-a/Maas, Nederbrakel, Steenoeker-

zeel. — De vruchten van den Sleedoorn. — Z. dit w.

Sleeuwdoorns, m. mv. — Te Asper en omstr., Nederbrakel. — ld. als-

Sleedoorn.

Sleeuwen, v. mv. — Te Vollezeele, Wolverthem. — De vruchten der

Sleeuwdoorns. — Z. ’t voorg. w.

Sleeuwkens, o. mv. — Te O.-L.-V.-Waver, Perck, Steenockerzeel. — ld.

als ’t voorg. w.

— Slei, z. Hinne —

.

Sleksalaa, m. — Te Asper en omstr. — Fr. Laitue pommée; vl.

Kropsalaad. — Alzoo genoemd omdat er dikwijls slekken in zitten.

Slenderkruid, o. — Te Boisschot. — Pteris aquilina L.; fr. Ptéride

Aigle-impérial

;

vuig. Grande- Fougère; vl. Adelvaren; d. Adlerfarn.

— Slender (van ’t fr. cylindre?) is, te Boisschot, de naam der bosch-

hageslang (fr. orvet). — De plant groeit bijzonder in de bosschen.

Sleutelbloem, v. — 1° Te Bierbeek, D’Worp, Moll, Oostham, Nieuwerkerke,.

Schilde.— Primula Auricula, L.; fr. Primevère Auricule ; vuig. Auricule ,

Oreille-d’ours

;

op sommige plaatsen, in ’t vl., ook Berenoor genoemd.

2° Te Aarschot, D’Worp, Huldenberg, Kessel-Loo, Opwijck, Park, Schilde,

Vilvoorde, Wakkerzeel, Wesemaal. — Primula elatior Jacq.; fr. Pri-

mevère élevée; vl. Hoogslengelige Sleutelbloem.

;

d. Gemeine Schhïs-

selblume of Primel; eng. Primrose

;

ital. Primavera. — (Fig. hl. 346).

— Het onderste gedeelte der bloemkroon gelijkt op eenen horlogies/ewte/.
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— Andere zeggen : « Deze bloemen zijn de sleutels der Lente: want bij

hunne verschijning begint dit jaargetijde. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Doorgesnedene
bloem vergroot .Primula.

—Sleutelbloem, z. Geel —

.

Sleutelblomme, v.— Te Asper, Nederbrakel. — ld. als Sleutelbloem 1°).

Sleutelkens, o. mv. — Te Molenbeek-Wersbeek. O.-L.-V.-Thielt. — ld.

als Sleutelbloem 2°).

—Sleutelkens. z. Geel —

.

Sleuterblomme. v. — Te Asper en omstr. — ld. als Sleutelbloem 1°

.

Sleuterkes, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Sleutelbloem 2 .

Sleuters, m. mv.— Te Oost-Roosbeke. — ld. als Sleutelbloem 1°) en ‘2°).

Slikke-Doom, m. — Te Gheel, Hoogstraten. — ld. als Sleedoorn.

Sloeër e . m. — Te Oostham, Turnhout. — ld. als Sloer.

Sloer, m. — Te Berg, Bierbeek. Bloir, Coninxheim, Eist, Freeren,

Genoels-Elderen, Herderen, Mali. Millen. Vederheim. Neer-IJssche, Sluizen,

Tongeren. — Brassica Napus L.. var. oleifera; fr. Chou Nanet, var.

oléifère ou a racine grêle ; vuig. Colza ; vl. Koolzaad, Kolza ; d. Kohlsaat,

Colza ; engl. Rapeseed.

Sloer, m. — Te Aalst en omstr. — ld. als Sloer.

Sloester, v. — Te Brussel en omstr. — Buitenste, groen omkleedsel van

Okkernoten, Hazelnoten, Amandelen, enz.— Fr. Brou

;

vl. Bolster, Sloester.

Sloor. m. — Te DAVorp. Exaarde, Nieuwerkerke, Saffelare. — ld. als

Sloer.

Slooren, m. mv. — Te Breeht, Esschen (grenzen', Laame. Lichtaart.

O.-L.-V.-Thielt, Rillaar, Vilvoorde. M'etteren. — ld. als Sloer.

Sloorzaad, m. en o. — Te Moll. — ld. als Sloer.
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Slooster, v.— Te Brecht, D’Worp, Laarne, Neer-IJssche. —Id. als Sloester

Slootkruid, o. — Te Lokeren en omstr.

— Algemeene naam van al de planten die

in de slooten (fr. fossés) groeien. In ’t bij-

zonder wordt die naam veel gegeven aan

de draadvormige Wieren (fr. A Igues fila-

menteuses). — (Fig.)

Slootse, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld.

als Sloester.

— Sluier, z. Hinne —

.

Sluitkools, m. mv. — Te Brugge en

omstr. — Fr. Choux pommés on Choux-

Cabus. — Men onderscheidt de Witte en

de Roo Sluitkools. (Roo — roode.)

Smaait, o. — Te Lokeren.— ld. als Smout.

Smaat, o. — Te Bierbeek, Oostham en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als

Smout.

Smalle-Dokkewortels, v. mv. — Te Gits, Oost-Roosbeke. — Rumex
obtusifolius L.; fr. Rumex d feuilles obtuses; vl. Stompbladige Zurkel.

— Voor uitleg, z. Dokkeblad.

Smeerweuttel, v. — Te Bierbeek, Diest, D’Worp, Gheel, Hersselt

Neer-IJssche, Schilde, Wesemaal. —
ld. als ’t volg. w. — Weuttel =
wortel.

Smeerwortel, v.— l°)Te Aarschot,

Bautersem
,

Heffen , Hoogstraten

,

Huldenberg, Ingoyghem, Meehelen,

Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.

V.-Waver, Perck, Tessenderloo

,

Vertrijck, Vilvoorde, Vollezeele,

Waarmaarde, Wackerzeel, Worm-

houdt.— Symphytum officinale L.;

fr. Consoude officinale; vuig.

Grande Consoude; vl. Gemeene
Smeerwortel; d. Gemeine Schwarz-

wurzel. — (Fig.) — « De geschrapte

wortel dezer plant wordt door de

landlieden veel gebruikt als verweekenden brei, dien men op de zweren
en wonden smeert. « (Vits, Mém. cour. inéd.)
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•2° Te Schilde geeft men ook denzelfden naam aan den Orobanche Rapum
Thuill.: fr. Orobanche Rare; vl. Groote Bremraap. — iFig. — Z. ook

Smêrwottel.

Smert, o.? — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Roodsel.

Smêrwottel, v. — Verb. van Smeerwortel. — Te Berg. Bloir. Mali,

-• 3. — Orobaneke, levende, als a. Bloeiende tak van Althaea
woekerplant, op den Kemp. officinalis

:

— b, c, vrucht.

Nederheim, Sluizen. — Althaea officinalis L.: fr. Guimauve officinale

;

vuig. G .G -Heemst. — Fig. — De tel lezer plant

wordt in dezelfde omstandigheden gebruikt als die van den Symphytum

officinale L. — Z. Smeerwortel 1°).

Smijt. o. — Te «rent en omstr.. Liehtaart. Neer-Ussche. — ld. als Smout.

Smout, o.— Te Brecht, Brussel, D'Worp (uitspr. SmootJ , Esschen (grenzen),

Thöurout. — Deze naam. die eertijds alle vetachtige stoffen beteekende.

wordt hedendaags bijzonder gebruikt om verscheidene soorten van vette

oliën aan te duiden, als Raapolie (fr. Hiiile de Xavet), Koolzaadolie

(fr. H. de Colzaj, Vlasdotterolie (fr. H. de Cameline), enz.

Smouter. m. — Te Wachtebeke, Wijnckel. — Eene var. van Phaseolus

vulgaris L.. var. nana (fr. Haricot nain), die zeer gezocht is. — Een
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smoiiter, in deze gemeenten, = een lekkerbek (fr. gourmet). — ’T is deze

zelfde var. van Struikboonen die elders Lekkerbeet genoemd wordt.

Snaaiboone(n), v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Snijboone(n).

Snaboone(n\ v. mv. — Te Bierbeek, Brussel, D’Worp, Neer-IJssche. —
ld. als Snuboone(n).

Snèboone(n), v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Smans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Snijboone(n).

Sneeballe(n), z. Sneeuwballe(n).

Sneebolle n', m. mv. — Te Brussel en omstr. — ld. als Sneeuwballeen).

Sneeuwappels, m. mv. — Te Oostham. — (Uitspr. Snieëfappels). —
Eene var. van Oogstappel, wit van kleur. — Z. ook Oo(g)stappel.

Sneeuwballekens, o. mv. — Te Eersel, Vilvoorde. — De vruchten en

ook de struik van Symphoricarpus racemosus Mich.; fr. Symphorine a

grappes; vl. Radijsboomken. — Uitlandsch struikgewas, veel in hoven en

parken gekweekt, wiens vruchten, die wit en balvormig zijn, niet slecht op

Sneeuwballekens gelijken.

Sneeuwballen, m. mv. — Te Bautersem, Huldenberg, Neer-IJssche,

Rillaar, Vertrijck, Vilvoorde en in zuid. Belg.-Limb. (waar de uitspr. is :

Sneebolle). — Viburnum Opulus L., var. sterilis; fr. Viorne Obier,

var. stérile; vuig. Boule-de-neige

;

vl. Sneeuwbal. — De bloemen zijn wit

als sneeuw en vormen ballen.

Sneeuwbellen, v. mv. — Te Cortenbosch. — ld. als Sneeuwballekens.

Sneeuwbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Sneeuwklokjes.

Sneeuwbollen, m. mv. —Te Mechelen-a/Maas.— ld. als Sneeuwballekens.

Sneeuwdoorns, m. mv. — Te Rethy. — ld. als Sleedoorn. — Waar-

schijnlijk eene verb. van Sleeuwdoorn.

Sneeuwklokjes, o. mv. — Te Antwerpen, Rotterdam. — Galanthus

nivalis L.; fr. Galanthine Perce-neige

;

vuig. Perce-neige; vl. Sneeuw-

klokje. — De bloem heeft den vorm van een klokje en bloeit als het nog

sneeuwt.

Sneeuwpruimke(n)s, o. mv. — Te Brecht, Coolscamp. — De vruchten

en ook de struik van den Prunus spinosa L.; z. Sleedoorn.

Sneutelblomeke(n)s, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Sleutel-

bloem 1°) en 2°).

Snieblommeken, o. — Te Aalst. — ld. als Sneeuwklokjes.

Snieboonen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Snijboone(n .

Snieboontjes, o. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Snuboone(n).

Snijboonen, v. mv.— Te Antwerpen, Brecht, Dixmuide en omstr., Esschen

(grenzen), Exaarde, Gent en omstr., Laarne, Lichtaart, Lokeren, Moll, Neder-
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brakel, Nieuwerkerke, Oostham, Rethy, Saffelare, S l-Laurens, Thouroul,

Turnhout, Vlamertinghe, Wetteren, Wormhoudt en in zuid. Belg.-Limb.

(waar de uitspr. is : Snaai —). — Eene var. van Phaseolus vulgaris L.:

in ’t fr. Haricot-sabre, Haricot-d-grandes-cosses genoemd. — De peulen

zijn ongeveer 2 decim. lang en 2 centim. breed; zij worden in reepen

gesneden en alzoo gegeten.

Snijgras, o. — Te Rethy. — Men noemt alzoo, in ’t algemeen, verscheidene

soorten van ’t geslacht Carex L.: fr. Carex, Laicfie;\\. Zegge. — (Fig.)

— Deze planten gelijken op Gras

(fr. Graminées) en hunne stengel

is gewonelijk van drij snijdende

kanten voorzien.

Snoekblaren, o. mv.—Te Asper

en omstr. — ld als ’t volg. w.

Snoekkruid, o.— Te Turnhout.

Carex arenaria, met zijnen onderaardschen stam (fr. rhizome).

— Sagittaria sagittifolia L. ; Ir. Sagittaire Fl'eche-d'eau

;

vl. Pijlkruid;

d. Pfeilkraut. — (Fig.) — De drijkantige-geoorde bladeren der plant

gelijken aan eenen snoeks-

kop, wiens kieuwen (fr.

branchies) zouden geheft

zijn. — De plant groeit

ook in slooten en wateren

waar men bijzonder de

snoeken vindt.

Snoester, v. — Te Lo-

keren en omstr. — ld. als

Sloester.

SnofFel, v. — Te Poppel.

— Waarschijnlijk eene

Verb. van Jenoffel en Eene aar van mannelijke

Hpyplfrlp hpf bloemen (meeldraden) en
UOZUIIUO oei. twee aren van vrouwe-

lijke (stampers).

Blad van Sagittaria.
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Snoïboeëne, v. mv. — Te Leuven. — ld. als Snijboone(n).

—Snot, z. Jesukens —
,
Kèze — ,

Kraai —

.

Snottebel, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Sneeuwklokjes. —
Snot = fr. morve en bel = fr. clochette. — Deze leelijke naam is aan dit

schoon bloempje gegeven, om zijnen vorm en zijne kleur (wit en groen).

Snottebezekens, o. mv. — Te Lokeren, Oost-Roosbeke. — De vruchten

van den Taxus baccata L.
;

fr. If d

baies; vl. IJpenboom of Spaansck-

Hout. — (Fig.ï — De vruchten zijn met

eene stokachtige stof vervuld.

Soekelaat, m. — In zuid. Belg.-Limb.

— Id. alz Sikkelat.

Soekerij, m. — In zuid. Belg.-Limb.

— Id. als SuiKERu 1°).

Soekerkarote(n), v. mv. — In zuid.

Belg.-Limb. noemt men alzoo dq Kroten

(fr. Setteraves) die tot het suiker ver-

vaardigen bestemd zijn.

Soelker, z. Sulker.

— Solaa, z. Andeuvie —

.

Soldatenpluim, v. — Te Exaarde,

Saffelare. — Monarda didyma L.; fr.

Monarde didyme. — Eene uitlandsche

plant (van de familie der Lipbloemigen

of Labiaten), die dikwijls in de hoven gekweekt wordt en wier bloeiwijze

aan eene roode soldatenpluim (fr. pompon) doet denken.

Solferaan, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Saffraanbloem.

Solfroin, m. — Te Lokeren. — ld. als Saffraanbloem.

Solje, v. — Te Brugge en omstr. — ld. als Salie.

Sorel, m. — Te Gulpen, Meersen. — ld. als Kantzurkel.

— Sorel, z. Wilde —

.

— Soulker, z. Zoete —

.

Sousse, m. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Poperinghe, S‘-Jans-CappeP

Vlamertinghe, Vleteren.— ld. als Kool; fr. Chou.— Sousse is waarschijnlijk

eene verb. van den fr. naam.

Spaans' ch)-Gas’, o. — Te Beerst, Clercken, Eessen, Lokeren, Wercken,

Woumen. — ld. als Pastoorsgers.

Spaans(ch)-Graas, o. — Te Huldenberg, Leuven, Mechelen, Wesemaal en

in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Pastoorsgers.
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Spaansch-Gers, o. — Te Aarschot, Betecom, Mechelen-a/Maas, O.-L.-V.-

Waver, Perck, Wesemaal. — ld. als Pastoorsgers.

Spaansch-Gès’, o. — Omstr. van Brussel, Neer-IJssche, Poperinghe,

Thourout. — ld. als Pastoorgers.

Spaansch-Groen, o. — Te Aarschot, Berthem, Bierbeek (uitspr. : Spoïns-

Gruun), Diest en omstr. (uitspr. : Speunsch-Gruun)

,

Eersel, Gheel

(uitspr. : — Gruun), Herent, Hoogstraten, Huldenberg, Leuven (uitspr. :

Spaanse-Groen), Lokeren (uitspr. : Spoïns- Groen), Messelbroeck, Neer-

IJssche fuitspr. : Spoïns-Gruun), O.-L.-V.-Thielt, Rethy, Sichem, S l-Joris-

Winghe, Steenockerzeel, Tessenderloo, Turnhout, Veerle, Vlamertinghe,

Wesemaal. — Taxus baccata L.; fr. If a baies

;

vl. IJpenboom of

Spaansch-Hout; d. Gemeiner Eibenbaum, Ibenbaum of Taxusbaum;

eng. Yew.— (Fig. bl. 351 .)
— Dit struikgewas, zoo ’t schijnt, werd uit Spanje

bij ons ingevoerd; van daar Spaansch-groen genoemd. De bladeren zijn

schoon donkergroen, zeer dicht en blijven groen, zelfs gedurende den winter.

Spaansch-Hagenhout, o. — (Uitspr. : Spaunsch-Haugenhaat.) — Te

Laarne. — ld. als ’t voorg. w.

Spaansch-Hout, o. — Te Baarle, Drongen, Exaarde, Landegem, Leest,

Nederbrakel, Nieuwerkerke, O.-L.-V.-Waver, Oost-Roosbeke, Saffelare, Vla-

mertinghe, Vollezeele, Wolverthem. — ld. als Spaansch-Groex.

Spaansche-Hagen, v. mv.— Te Oost-Roosbeke.— Id. als Spaaxsch-Groen.

Spaansche-Kazen, v. mv. — Verb. van — Kersen. — Te Laarne.

— Cerasus avium Mönch, var. Duracina DC.; fr. Bigarreautier

;

vl.

Bonte Spaansche Kers.

Spaansche-Kèzen, v. mv. — Te Exaarde, Saffelare, S^Laurens. — ld. als

T voorg. w.

Spaansche-Moerbezeleer, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Moerbe-

zenboom.

Spaansche-Peper, m. — Te Gent. — Capsicum annuum L.; fr. Piment

annuel; vuig. Poivre-d’Espagne.

Spaansche-Poppelier, m. — (Uitspr. : Spoónsche —). — Te Asper en

omstr. — ld. als Italiaaxder.

Spaansche-Stekelbezen, v. mv. — Te Nederbrakel. — ld. als Stekel-

bezen 2°.

Spaansche-Tarwe, v. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Zea Mays L.; fr. Maïs

cultivé; vuig. Blé-de-Turquie; y1. Turksche Tarwe, Turksch Koren,

Maïs; d. Turkenweizen
,
Wdlschkorn, Kukuruz, Maïs; eng. Indian

of Turkey Corn, Maize; ital. Grano turco, Melicone. — (Fig. bl. 353.)

Spaansche-Têref, v. — Te Oostham, Turnhout. — ld. als ’t voorg. w.
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Spaansche-Terf. v. — Te Aalst, Bierbeek, Brecht, omstr. van Brussel,

D’Worp, Hoogstraten, Leuven, Lich-

taart (uitspr. : Speinse —), Neer-

IJssche, Nieuwerkerke ,
Schilde

(uitspr. : Speunsche —). — ld. als

Spaansche-Tarwe.

Spansche-Terve, v. — (Uitspr.

JSpaunsche —). — Te Laarne, Wet-

teren. — ld. als Spaansche-Tarwe.

Spansche-Kerse, v. — Te Brecht,

Turnhout. — ld. als Spaansche-

Kazen.

Spansche-Kieèzen, v. mv. — Te

Oostham.— ld. als Spaansche-Kazen.

Spansche-Klaver, m. — Te Worm-

houdt en omstr. — ld. als Luzeern.

Spansche-Krieke, v. mv. — Te Zea Mays -

Esschen (grenzen). — ld. als Spaansche-Kazen.

— Spar, z. Borstel—, Bosch — , Mast —

.

Sparappelboom, m. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Pijnboom.

Sparre, v. — 1° Te Bailleul, Berthen, Lokeren, Meteren, S‘-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Pijnboom. — 2° Te Clercken, Dixmuide, Eessen, Lokeren,

Zarren. — ld. als Deel. — Het volk maakt dikwijls geen onderscheid

tusschen deze twee soorten van boomen.

Sparreboom, m. — Te Bailleul, Bambecque, Berthen, Brugge en omstr.,

Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, Meteren, Thourout, Vleteren, Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Deel.

Sparreboomken, o. — Te Gent, noemt men alzoo de Thuya occiden-

tale L. en Th. orientalis L. (Biota orientalis Endl.); fr. Thuya d’Occi-

dent en Th. d’Oriënt ;vl. West- en Oost-Levensboom. — Deze twee

I
boompjes gelijken een weinig aan de Spar of Den.

Sparrenoot, v. — Te Lokeren. — De vrucht van de Sparre, d. i., te

! Lokeren, de Pijnboom.

Spaunsch-Hout, z. Spaansch — .

Speenkruid, o. — Te Dieghem, Turnhout. — Ficaria ranunculoïdes

Mönch.; fr. Ficaire Fausse-Renoncule

;

vl. Ranonkelachtig Speenkruid.

— (Fig. bl. 354.) — Dit kruid wordt gebruikt ter genezing van het speen

(fr. hémorrhoïdes). (Vits, Mém. cour. inéd.)

23
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Speinse —, z. Spaansche —

.

Spek, o. — Te Aalst, Esschen (grenzen),

Laarne, Neer-IJssche, Oostham, Oost-Roos-

beke en in zuid. Belg.-Limb. — Fr. aubier

;

vl. spint. — Het jongste en zachtste hout

van den stam der boomen-, het hardste

gedeelte wordt hert of hart genoemd (fr.

emir).

Spekwortels, v. mv. — Te Oostroot. —
Rumex obtusifolius L.; fr. Ramex a

feuilles obtuses

;

vl . Stompbladige Zurkel.

— « De wortels dezer plant zijn zeer vettig;

als spek. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Speld, v. — Te Hauwaart.— De vruchten

van Scandix Pecten-Veneris L.-. fr.

Scandix Peigne-de-Vénus

;

vl. Naal-

denkervel. — « Het lange zaad gelijkt goed aan de bladeren van den

Denneboom, die spelden genoemd worden. — Het kruid zelf wordt Wilde

Poot(e)kens geheeten. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

— Speld, z. Groote-Gouden —
, Kleine-Göuden —

.

Spelder. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Speld.

Spelt, m. — Te Aalst, Bautersem, Lauw, Looz, Piringen, S l-Truiden,

Turnhout, Vertrijck, Vilvoorde, Wesemaal, zuid. Belg.-Limb., enz. —
Triticum Spelta L.; fr. Froment Épeautre; vuig. Êpeautre

;

vl. Spelt;

d. Spelz; eng. Spelt.

Spelte, m. — Te Wetteren. — ld. als Spelt.

— Spenaatje, z. Wil —

.

Spénage, z. Spinage.

Spénodge, z. Spinage.

Spêr, v. — Te D’Worp. — Verb. van Sperre, Sparre. — ld. als Deel.

Spêreboom, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Deel.

Sperjes, v. mv. — De,; wordt hard uitgesproken. — In zuid. Belg.-Limb.

— Id. als Aspersie.

Sperre, v. — 1° Te Aalst, Gent en omstr. (somtijds), Laarne, Aieuwerkerke,

Wetteren. — ld. als Pijnboom. — 2° Te Baarle, Drongen, Gent en omstr.

(gewonelijk), Laarne (men maakt gewonelijk geen onderscheid tusschen

1° en 2°), Landegem Langemarck, Aederbrakel, Oost-Roosbeke, Poperinghe,

Sottegem, Vlamertinghe. — ld. als Deel.

— Sperre, z. Hof —

.
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Sperré, z. Spurrie.

Sperreboom, m. — 1° Te Gent en omstr. (gewonelijk). — ld. als Pijnboom.

— 2° Te Gent en omstr. (somtijds), Poperinghe, Ylamertinghe. — ld. als Deel.

Sperrenhout, o. — Te Assche en omstr. — ld. als Pijnboom.

Sperzen, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Aspersie.

Speunsch-Gruun, z. Spaansch-Groen.

Speure, z. Spurrie.

Speurïe, z. Spurrie.

Speurrè, z. Spurrie.

— Speurre, z. Water —

.

Speurrie, z. Spubrie.

Spëzie, v. — Te Turnhout. — ld. als Aspersie.

Spijtsche-Duivelke(n)s, o. mv. — Te Kortrijk. — ld. als Sneeuwklokjes.

Spik, v* — Te Oplinter. — De vruchten van de Doorhage (z. dat w.). —
Spik heeft waarschijnlijk denzelfden zin als Spuk. (Z. dat w.)

Spikkebees, v. — Te Wesemaal. — ld. als ’t voorg. w.

Spinaaize, z. Spinage.

Spinagie, z. Spinage.

Spinage, v. — Spinacia oleracea L.; fr. Êpinard potager

;

vl. Gewone

Spinazie; d. Gemüse-Spinat

;

eng. Spinage. — Zie hier de verschillige

uitspraken, die wij opgemerkt hebben :

1° Spinazie. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Oostham, Rethy, Turnhout.

2° Spinaze. — Te Thourout en omstr.

3° Spinagie. — Te Turnhout (men hoort ook Spinazie), Antwerpen,

Beerst, Brugge, Clercken, Dixmuide en omstr., Eessen, Poperinghe, Ylamer-

tinghe, Wormhoudt, Woumen, Zarren.

4° Spinage. — Te Moll, Nederbrakel (ge wordt hard uitgesproken, als in

’t tr.je).

3° Spinaaize. — Te Oost-Roosbeke.

6° Spindoze. — Te Laarne, Wetteren.

7° Spinoge. — Te Brussel (ge = je, hard uitgesproken).

8° Spinoge. — Te Aalst, D’Worp, Nieuwerkerke.

9° Spinoige. — Te Lokeren.

!0° Spinesse. —Te Gheel.

11° Spinêze. — Te Lichtaart.

12° Spineuss. — Te Bierbeek, Leuven, Neer-IJssche. — (Eu wordt

uitgesproken als is ’t fr. neuf.)

13° Spendoge. — Te Gent en omstr.

U° Spénage. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, S'-Jans-Cappel, Vleteren.



356 SPO.

15° Spénodge. — In zuid. Belg.-Limb.

N. B. De laatste lettergreep ge wordt overal hard uitgesproken, gelijk

in 'i fr. voornaamw. je.

Spinaze, z. Spinage.

Spinazie, z. Spinage.

Spinesse, z. Spinage.

Spineus’, z. Spinage.

Spinêze, z. Spinage.

Spinnekoppen, m. mv. — 1° Te Exaarde, Gent, Houtvenne, Huldenberg,

Leuven, Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-Thielt, Saffelare,Vertrijck, Vilvoorde.

— Nigella damascena L.. fr. Nigelle de Damas;

vuig. Pattes-d’araignées, Herbe - d - ïara ign ée

;

vl. Nigella van Damas. — Het omwindsel (fr. invo-

lucre) dat de bloemen omringt is samengesteld van

fijn doorsnedene blaadjes, die niet

slecht op spinnepooten gelijken.

— 2° Te Berg, Bloir, Mali, Sluizen.

— Aconitum Napellus L.; fr.

Aconit Napel; vl. Echte Mon-

nikskap. — (Fig.) — De Nigella

damascena L. wordt, op dezelfde

plaatsen
,

Dikke - Spinnekoppen

genoemd.

— Spinnekoppen, z. Dikke —

.

Spinnerokskens, o. mv. — Te

Assche en omstr. — ld. als

Druifkens.

Spinöge, z. Spinage.

Spinoige, z. Spinage.

Spinrokken, m. mv. — Te Opwijck. — ld. als Druifkens.

Spinrok- of Spinrokkenhout, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Viburnum

Opulus L.; fr. Viorne Obier

;

vl. Zwelkenhout, Watervlier. — Spinrok

= fr. quenouille. — In ’t fr. wordt dit struikgewas soms ook Bois-d-

quenouille geheeten.

Spinrokskes, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Druifkens.

Splijtgras, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Anthoxanthum odoratum L.;

fr. Flonve odorante; vl. Reukgras.

Sporen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Riddersporen.

— Sporen, z. Ridder —

.



SPE. 357

Sporkenhout, o. — Te Aarschot, Brasschaat, Leest, Londerzeel, O.-L.-V.-

Thielt, O.-L.-V.-Waver, Perck, S l-Joris-Winghe, Thielen, Wesemaal. —
Rhamnus Frangula L.; fr. Nerprun Bourdaine; vuig. Bourdaine;

vl. Pijlspork, Pijlsporkenboom ,
Pijlhout. — « Men spreekt uit Speur-

kenhout. — In dit woord heeft eene letterverwisseling plaats gehad : spork

staat voor sprok, dat de hoedanigheid van dit hout aanduidt. Immers, de

spork is sprok, ’t is te zeggen : hij breekt gemakkelijk. » (Vits, Mém. cour.

inéd.) — Het lat. w. Frangula (van frangere = breken), duidt ook

dezelfde hoedanigheid aan.

—Sporkenhout, z. Wit— , Zwart —

.

Spraut, z. Spruit.

Spraute(n), v. mv. — Te Leuven. — ld. als Spruitkool.

— Spraute(n), z. Brusseltse —

.

Sprautkeul, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Spruitkool.

Sprètkoole, m. — Te Bierbeek. — ld. als Spruitkool.

Springer, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Impatiens Noli-tangere L. en

I. parviflora DC. ; fr. Impatiente n’y touchez pas en 1. dpetües fleurs

;

vl. Springzaad of Springkruid roer-mij-niet en Kleinbloemig S. —
Alzoo geheeten, omdat de vruchten door rijpheid of bij de minste aanraking

met geweld openspringen en hun zaad rondstrooien.

Springkruid, o. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als ’t voorg. w.

Sprooite, v. mv. — Te Brussel en omstr. — ld. als Spruitkool.

Sprotjes, o. mv. — Te Brussel en omstr. — ld. als Spruitkool.

Spröuite(n), v. mv. — Te Reeth. — ld. als Spruitkool.

— Sprouw, z. Krieke —

.

Spruit, v. — In zuid. Belg.-Limb. (De uitspraak is Spraut.) — Eene

wortelscheut

,

een uitlooper

;

fr. drageon.

Spruite(n), v. mv. — Te Antwerpen, Brecht, D’Worp, Esschen (grenzen),

Exaarde, Gent en omstr., Laarne, Lichtaart, Lokeren, Neer-IJssche, Nieu-

werkerke, Saffelare, Sl-Laurens, Turnhout. — ld. als Spruitkool.

— Spruite(n), z. Brusselsche —

.

Spruitjes, o. mv. — Te Antwerpen, Brecht, Lichtaart, Turnhout. — ld.

als Spruitkool.

Spruitkool, m. — Te Beerst, Gereken, Dixmuide, Eessen, Oost-Roosbeke,

Woumen. — De gewoonlijke uitspr. is Sprutkool.— Fr. Chou de Bruxelles.

— Alzoo genoemd omdat deze Kool, langs den stam, vele spruiten schiet.

Spruten, v. mv. — Te Beerst, Brugge en omstr.. Gereken, Dixmuide,

Eessen, Esschen (grenzen), Lokeren, Nieuwerkerke, Woumen. — ld. als

Spruitkool.
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Sprutjes, o. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Poperinghe, Sl-Jans-

Cappel, Vleteren. — ld. als Spruitkool.

Sprutkoolen, m. mv. — Te Beerst. Clercken, Dixmuide, Eessen, Woumen.

— Id. als Spruitkool.

Spuk, v. — Te Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt. — Vruchten van den

Hagedooi'n

;

lat. Crataegus oxyacantha L., en C. monogyna Jacq., fr.

Aubépine épineuse en Au. d un style. — Spukken beteekent, te O.-L.-V.-

Thielt, zwellen. Zoo zegt men : men moet de Erwten in regenwater laten

spukken, alvorens ze op het vuur te zetten. — Uw aangezicht is gespukt.

— Nu, de roode beziën van den Hagedoorn zijn tamelijk dik. » (Vits, Mém.

cour. inéd.)

Spukdorens, m. mv. — Te Messelbroeck. O.-L.-V.-Thielt. — ld. als

Hagedoorn. — Z. ook ’t voorg. w.

Spurre, z. Spurrie.

Spurrie, v. — Spergula arvensis L.; fr. Spargoute des champs; vuig.

Spergule; vl. Akker-Spurrie

;

d. Spark, Ackerspark, Spergel; engl.

Spurry , Spergula. — Zie hier de bijzonderste manieren van uitspreken,

die wij opgemerkt hebben :

1° Speurrie ; Speurre. — Te Antwerpen en omstr.. Asper en omstr.,

Brecht, D’Worp, Esschen i grenzen), Oostham, Oost-Roosbeke
,

Rethy,

Tessenderloo, Turnhout en omstr., Wetteren.

2° Speurre ; Sperrè. — Te Bilsen, Coninxheim, Cuttecoven, Diepenbeek,

Eist. Fall-Mheer, Genoels-Elderen, Herderen, Hex, Jesseren, Ketzingen,

Lauw, Looz, Mali, Membruggen, Millen, Nederheim, Neer — en Over-Repen,

Piringen, Rixingen, ’S Heeren-Elderen
, Sluizen, Tongeren, Vlijtingen,

Widoye.

3° Speure. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Laarne, Woumen,

Zarren.

4° Speurre. — Te Bierbeek, Lichtaart, Neer-IJssche.

5° Spurre. — Te Bautersem, Huldenberg.

6° Spurrie. — Te Aarschot, Brugge en omstr., Hauwaart, Herent,

Hersselt, Thourout, Vertrijck, Werchter, Wesemaal.

Staaif-Dissel. v. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — Cirsium arvense

Scop.: fr. Cirse des champs

;

vl. Akker- Vederdistel .
— Verb. van Stijve

Distel. — Alzoo genoemd, omdat de stengel zeer hard en stijf is.

Staakboonen), v. mv. — Te Bierbeek, Brecht, Esschen (grenzen), Neer-

IJssche, Oostham en in zuid. Belg.-Limb. — Phaseolus vulgaris L.: fr.

Haricot commun

;

vl. Gewone Boon ; Krombek. — Deze Boonen zijne

alzoo genoemd omdat zij langs de staken (fr. perches) opklimmen.
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Staakroze(n), v. mv. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Stokroze*.

Stam, m.— Wordt bijna overal gebruikt in den zin van ’t fr. tronc, tige

— Z. ook Bol, Bool.

—Stammen, z. Boter — .

—Stan dekens, z. Boter —

.

Stat, m. — Verb. van Staart, Steert. — In zuid. Belg.-Limb. — De

bloemsteel en bladsteel; fr. pédoncule en pétiole.

Stauffelier, v. — Te Laarne. —Id. als Stoffelier.

Steeknetel, v. — Te Aarschot. — ld. als Netel.

Steekneuske(n)s, o. mv. — Te Turnhout.— ld. als Iegelbloem.— Alzoo.

geheeten naar de lange punten der bloemkelkbladeren, die boven de

bloemkroon uitkomen en in de neus steken of pikken, als men aan de

bloem wil rieken.

Steel, m. — Te Bierbeek, Brecht, Brussel, D’Worp, Gent en omstr.,

Laarne, Lokeren, Neer-IJssche, Oostham. — De bloemsteel en bladsteel;

fr. pédoncule en pétiole.

Steelke; Steeltje, o. — Te Brecht, Esschen (grenzen', Gent en omstr. —
ld. als Steel.

Steen, m. — Te Bailleul, Berthen, Brussel, Dixmuide, D’Worp, Esschen

(grenzen), Gent en omstr., Lichtaart, Lokeren, Meteren, Oost-Roosbeke,

Poperinghe, SKIans-Cappel, Thourout, Vleteren. — Het hard, steenachtig

gedeelte van sommige vruchten, zoo als Perziken, Abrikozen, Pruimen,

Kersen, enz. waarin een pit of kern vervat is: fr. noyau. — Als men dat

steenachtig omhulsel alleen wil aanduiden (met uitsluiting van den pit

of kern, die er in zit), zegt men Klokhuis. — Z. ook dit w.

Steenbloem, v. — Te Mariakerke (W.-Vlaand.), Oostende. — ld. als

Steenflier.

Steenbloemeke(n)s, o. mv. — Te Neer-IJssche. — ld. als Madeliefje. —
Zij groeien dikwijls tusschen da steenen; van daar elders ook Kasseikefnjs,

enz. genoemd; van kassei = fr. pavé, pierre.

Steeneik, m. — Te O.-L.-V.-Thielt, Perck. — Quercus sessiliflora Sm.;

fr. Chêne d fruits sessiles

;

vl. Ongesteelde Eik. — « Soort van Eik, die

des winters zijne bladeren behoudt » (ofschoon verdroogd) « en wiens hout

bijna zoo hard is als steen, zoo dat het zich moeielijk laat verwerken. Deze

soort wordt minder gezocht, dan de andere. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

— Elders geeft men ook denzelfden naam aan eene uitlandsche soort van

Eik: Quercus llex L.: fr. Chêne Yeuse

;

vuig. Chêne vert;\1. Kleine

Steeneik.

Steenflet, v. — Te Wommersom. — ld. als Steexflier.
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Steenflier, v. — Te Deynze, Diest, Esschen (grenzen), Heverlé, Huldenberg,

Vilvoorde. — Cheiranthus Cheiri L.; fr. Giroflêe Violier; vuig. Giroflée-

de-muraüle, Murailler; vl. Steen- Violier

;

d. Gelbe Levkoje, Gelbe

Viole, Goldlack; eng. Wallflower. — Deze plant is zoo genoemd, omdat

zij geerne tusschen de steenen der oude muren groeit.

Steenflierkes, o. mv. — Te Brussel. — ld. als ’t voorg. w.

Steenkersen, v. mv. — Te Herent. — ld. als Schijtkazekes.

Seenklaver, m. mv. — 1° Te Berg, Bloir, Genoels-Elderen, Hauwaart,.

Herent, Hersselt, Houtvenne, Mali, Millen, Nederheim en Sluizen, noemt

men gewoonlijk alzoo den Lotus corniculatus L.; fr. Lotier corniculé;

vl. Gehoornde Rolklaver. Somtijds nochtans geeft men ook denzelfden

naam aan den Medicago Lupulina L.; fr. Luzerne Lupuline

;

vl. Hoppe

Rupsklaver

;

aan den Trifolium minus Relh.; fr. Trèfle nain

;

vl. Dwerg

Klaver en aan den Trifolium procumbens L.; fr. Trèfle couché; vl.

Liggende Klaver. — Al deze soorten van planten hebben gele bloempjes,

klaverachtige bladeren en komen op hellingen of in steenachtige gronden.

— 2° Te Aarschot, Baarle, Blaasveld, Drongen, Exaarde, Hove, Landegem,

O.-L.-V.-Thielt, Poppel, Saffelare, S l-Joris-Winghe. — Trifolium repens

L. ;
fr. Trèfle rampant; vuig. Trèfle-blanc; vl. Kruipende of Witte

Klaver.

Steenklaverke(n)s, o. mv. — Te Wetteren. — Medicago Lupulina L.:

fr. Luzerne Lupuline; vl. Hoppe Rupsklaver.

Steenklavers, m. mv. — Te Laarne. (Uitspr. — Klovers.) — ld. als ’t

voorg. w.

Steenolm, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene harde var. van Ulmus

campestris L.; fr. Orme champétre; vl. Gemeene Olm. — (Fig.) — Alzoo

genoemd, bij tegenoverstelling met

den. U. campestris L.; var. lati-

folia; fr. O. champétre, var. d

feuilles larges

;

vl. Vet-Olm.

Bladeren, bloem en vrucht van Ulmus campestris.
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Steenpeer, v. — Te Turnhout en omstr. — Eene zeer harde var. van Peer;

zoo hard als steen, om zoo te zeggen.

Steenstoffelier, v. — Te Asper en omstr., Mariakerke (W.-Vlaand.). —
ld. als Steenflier.

Steentje, o. — Te Brussel, Dixmuide, Esschen (grenzen), Gent en omstr.

— Id. als .Steen.

Steenzweerkruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Duizendblad. —
Kruid dat somtijds gebruikt wordt om de steenzweren (fr. furoncles) te

genezen.

Steert, m. — De gewonelijke uitspr. is stèrt. — Te Bailleul, Berthen,

Dixmuide, Meieren, Oost-Roosbeke; SKIans-Cappel, Thourout, Vleteren. —
De bloemsteel en bladsteel; fr. pédoncule en pétiole.

—Steert, z. Honds —
,
Katte, — Lammer — , Peerde —

,
Pluim — ,

Ster-

MET-DEN — , VERKENS — ,
VOSSE —

.

— Steerten, z. Katte —
,
Lammer — , Ratte —,

Vosse —

.

Stekebeez’hut, m. — Verb. van Stekelbeziën— .
— Te Oost-Roosbeke.

—

ld. als Stekelbeziën. — Z. ook Hut.

Stekebeiërhut, m. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Stekelbeziën.

— Z. ook Hut, w. dat synoniem is van struik.

Stekebeiers, m. mv. —Te Bailleul, Beerst, Berthen, Brugge, Clercken,

Dixmuide, Eessen, Meteren, S'-Jans-Cappel, Vleteren, Woumen, Zarren. —
ld. als Stekelbeziën.

Stekebessen, v. mv. — Te Hoogstraten. — ld. als Stekelbeziën.

Stekebezeleer, v. mv. — Te Brussel en omstr., D’Worp. — ld. als

Stekelbeziën.

— Stekebezeleer, z. Wulle—

.

Stekebezen, v. mv. — Te Aarschot, Antwerpen, Appel terre, Brussel en

omstr., Gent, Ingoyghem, Mechelen, Opwijck, Schilde, Vilvoorde, Wolver-

them. — ld. als Stekelbeziën.

Stekebrem, m. — Te Hoogstraten. — Ulex europaeus L.; fr. Ajonc

d’Europe; vl. Gaspeldoorn, Ginst. — De plant gelijkt op Brem (fr. Genét)

en is voorzien van stekels of doornen.

Stekelbezeleer(e), m. — Te Aalst, Gent en omstr., Lede, Lokeren,

Nederbrakel, Wetteren. — ld. als Stekelbeziën.

Stekelbezen, v. mv. — Dezelfde opmerkingen als voor ’t voorg. w.
— Stekelbezen, z. Spaansche —

.

Stekelbezie(d)s, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Stekelbeziën.

Stekelbezielaar, m. — Te Exaarde, Saflelare. — ld. als ’t volg. w.

Stekelbeziën, v. mv. — Te Deynze, Nieuwerkerke, Pctegem, S l-Laurens.
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— Beduidt eigenlijk de vruchten van den Ribes Uva-crispa L.; fr. Gro-

seülier épineux; vl. Stekelbessestruik ; d. Stachelbeerstrauch ; eng.

Goosebervy-tree ; maar, in het dagelijksch gebruik, beduidt dit w. zoowel

den struik, als de vruchten. — De var., met dikke vruchten, welke in de

tuinen gekweekt wordt (fr. Groseillier-d-maquereaux) draagt gewonelijk

denzelfden naam; somtijds nogtans zegt men ook Dte/re-Stekelbeziën. —
De plant is alzoo genoemd om de stekels (fr. épines, piquants) waarmede

de stam bezet is.

Stekels, m. mv. — Te Esschen. — Algemeene naam van het geslacht

Lappa Tournef.; fr. Bardane; vl. Klis, Kies, zonder onderscheid van

soort. — De meest verspreidde soort is de L. minor DC.; fr. B. mineure;

vl. Kleine Klis. — De bolvormige zaadknoppen dezer plant zijn van stekels

voorzien, waarmede zij zich aan de kleederen hechten. — « Op vele

plaatsen, » zegt M. Yits (Mém. cour. inéd.), « vinden de schoolknapen er

genoegen in deze knoppen op elkanders kleederen, en zelfs in elkanders haar

te werpen, waar men ze maar met moeite kan uit rukken. »

Sténkerskruid, o. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als

ScHiJTKRuiD. — Verb. van Stinkers — — Dit kruid stinkt d. i. heeft eenen

slechten reuk.

Stekerbezen, v. mv. — Te Laarne. — ld. als Stekelbeziën.

Stekers, m. mv. — 1° Te Schelle. — ld. als Stekels.

2° Te O.-L.-V.-Thielt. — Bidens tripartita L.; fr. Bident tripartit;

vl. Driedeelige Tandzaad. — (Fig.)— Het rijpe zaad dezer

plant blijft, met zijne tandjes, in de kleederen steken.

Ster, v. — Te Exaarde, Safifelare noemt men alzoo

verscheidene soorten van Aster L., als A. Tripolium L.:

A. Salignus Willd.; A. Novi-Belgii L., enz.: fr. Aster

Tripolium; A. d feuilles de Saule ; A. de la Nouvelle-

Belgique;v\. Aster Tripolium ; A. metWilgebladeren

;

Vrucht van Bidens

A. van Nieuw- België, enz. — Zoo als de lat. naam tripartita.

ook aanduidt, hebben deze soorten van planten stervormige bloemen.

— Ster, z. Zonne —

.

Ster-met-den-Steert, v. — Te Vilvoorde. — Angraecum sesquipedale

Pet.-Thouars; fr. Angrec sesquipedale. — Uitlandsche plant, van de

familie der Orchideeën of Standelkruidachtigen, wier bloem op eene

komeet of steertster gelijkt.

Sterkers, m. — Te Rotterdam. — ld. als Kers.

— Ster(re), z. Koorn —
, Morgen —

.

Sterrebloem, v. — Te Exaarde, Safifelare. — ld. als Ster.
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Sterrekens, o. mv. — 1° Te Opwijck, Wetteren. — Cineraria cruenta

L’Hérit.; fr. Cinéraire couleur de sang

;

vl. Bloedkleurig Aschkruid. —
Eene gekweekte sieraadplant.

2° Te Berg, Bloir, Mali, Nederheim, Sluizen (uitspr. Sterrkès).—Stellaria

Holostea L.; fr. Stellaire Holostée; vl. Hardstengelig Sterrekruid. —
De witte bloempjes van den Stellaria en de bloedkleurige bloemen van den

Cineraria gelijken op sterren.

Sterrekens-van-Bethleem, o. mv. — Te Wilrijck. — ld. als Veldlook. «—

De witte bloemen der plant zijn stervormig.

Sterrekruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Stellaria Holostea L.;

fr. Stellaire Holostée; vl. Hardstengelig Sterrekruid. — De witte

bloempjes der plant zijn stervormig.

Sterren, v. mv. — Te Wilrijck. — ld. als Sterrekens-van-Bethleem.

— Stèt, z. Vosse —

.

Steufkesboonefn', v. mv. — (Eu wordt uitgespr. als ceu, in ’t fr. boeuf.)

— Te Berg, Bloir, Eist, Genoels-Elderen, Ketzingen,

Mali, Nederheim, Sluizen.— ld . als Struikboone 1 n).

Stmk-Jèttel, v. — Z. ’t volg. w., waarvan dit

eene verb. is.

Stink-Netel, v. — Te Mali, Sluizen. — Stachys

sylvatica L.; fr. Epiaire des bois; vuig. Ortie

puante; vl. Bosch-Andoorn. — De plant heeft

eenen slechten reuk, zij stinkt en hare bladeren

gelijken op die der Groote Netel.

Stink-Roze, v. — Te Vlamertinghe. — ld. als

Kolbloem.

Stink-Wied, o. — Te Vlamertinghe. — ld. als

Kamieeebloem. — Wied = kruid, onkruid. —
De plant heeft eenen sterken reuk

;
van daar hare

naam. — Z. ook Stixkende-Wied.

Stinkend-Hout, o. — Te Poppel. — Solanum

Dulcamara L.; fr. Morelle Douce-Amère

;

vuig.

Douce-Amère; vl. Bitterzoet; d. Bittersüsz,

Alpranken; eng. Bitter-Sweet. — (Fig.) —
De stam der plant is /wwtechtig. Als men er in snijdt, verspreidt hij eenen

onaangenamen geur.

Stinkende-Ga, v. — Te Bautersem, Blauwput, Hauwaart, Hersselt, Kessel-

Loo, Mechelen, Perck, Vertrijck. — ld. als Stinkende-Gauwe.

Stinkende-Gauw, v.— Te Bierbeek, Gheel, Neer-IJssche,— ld. als’t volg. w.
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Stinkende-Gauwe, v. — Te Rethy, Turnhout. — Chelidonium majus L.:

fp. Chélidoine majeure

;

vuig. Chélidoine, Éclaire;

vl. Stinkende Gouwe. — (Fig.) — Het geel melksap

der plant heeft eenen onaangenamen geur.

Stinkende-Gouw, v. — Te Aarschot, Leest, O.-L.-V.-

Thielt, Steenockerzeel, Tessenderloo. — ld. als ’t

voorg. w.

Stinkende-Hêring, m. — Te Mali, Sluizen. — Che-

nopodium foetidum Lmk.; fr. Ansérine fétide

;

vl. Stin-

kende Ganzevoet.—De plant riekt zeer slecht; hare reuk Bloem van

gelijkt op dien van rotten visch of rotten haring.
cheitdomum majus.

Stinkende-Kruid, o. — Te Aarschot. — Het geslacht Scrophularia

Tournef. in ’t algem., maar bijzonder de S. aquatica L.: fr. Scrophulaire

aquatique

;

vl. Water-Helmkruid. — Alzoo genoemd om den slechten

reuk der planten.

Stinkende-Vergouw, v. — 1° TeDieghem, Exaarde, Machelen, Saffelare,

Vilvoorde (uitspr. Verga). — ld. als Stlnkende-Gouwe. — 2° Te Dieghem

noemt men alzoo ook den Diplotaxis tenuifolia DC.; fr. Diplotaxe d

feuilles menues; vl. Smalbladige Dubbelrij.— Deze planten, bijzonder de

laatste, verspreiden eenen zeer onaangenamen geur.

Stinkende-Wied, o. — Men zegt gewonelijk Stinke- Wied. — Te Alverin-

ghem. — ld. als Kamillebloem. — Z. ook Stixk-Wied.

Stinkerke(n)s, z. Stikkers.

Stinkers, m. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt, Opwdjck, Vilvoorde. — ld. als

Afrikaaxder. — Deze planten verspreiden eenen zeer sterken en onaan-

genamen geur.

— Stjête, z. Vosse —

.

—Stoel, z. Padde — , Vliegek-Padde —

.

Stoelbiezen, v. mv.— Te Lokeren, Vlamertinghe.— Sciipus lacustris L.:

fr. Scirpe des lacs; vl. Meer-Bladbies. — Deze biezen dienen om de

stoelen te overtrekken.

Stof, v. — Te Bautersem, Bierbeek, Corbeek-Loo, Leuven. — ld. als Gist.

Stoffelier, v. — Te Exaarde, Gent en omstr., Laarne, Lokeren, Nieuwer-

kerke, Saffelare, Vlamertinghe, Wetteren. — Matthiola fenestralis

R. Brown. en M. incana R. Brown; fr. Matthiole des fenêtres; vuig.

Coquardeau en M. blanchdtre; vuig. Giroflée desjardins; vl. Venster-

Violierstruik en Hof-Violierstruik. — Op eenige plaatsen geeft men

soms ook denzelfden naam aan de Steenflier. Z. dit w. — Stoffelier is

waarschijnlijk eene verb. van Stokviolier : de stam dezer twee soorten
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wordt gelijk een stok
,
d. i. famdachtig. — De stam van den M. annua

Sweet.; fr. M. annuelle ; vuig. Quarantain, Quarantaine; vl. Jaar-

lijksche Violierstruik, blijft ^/machtig (fr. herbacé).

— Stoffeller, z. Steen —
,
Zomer—

.

—Stok, z. Paters —

.

Stokrozen, v. mv. — Wordt bijna overal gezegd, in denzelfden zin als

Maandroos. Z. dit w. — De bloemen der plant gelijken aan rozen en men

ondersteunt de stammen met stokken. — Misschien komt de naam ook van

den vorm, van het voorkomen der stammen die aan lange, stijve stokken

gelijken.

Stooterkens, o. mv. — Te Perck.— Specularia Speculum Alph. DC.: fr.

Spéculaire Miroir ; vuig. Miroir-de-Vénus ; vl. Grootbloemige Vrou-

wenspiegel. — « De bloempjes zijn rond, gelijk een boterstooter. » (Vits,

Mém. cour. inéd.)

Stoppelen, Stoppels, v. mv. — Te Bierbeek, Brecht, Brussel en omstr.,

D’Worp, Esschen (grenzen), Laarne, Lichtaart, Lokeren, Neer-IJssche,

Oostham, Oost-Roosbeke, Thourout en in zuid. Belg.-Limb. — Het onderste

gedeelte der halmen van afgesneden graan, sloorzaad, enz., dat in den grond

blijft staan: fi*. éteule.

Stopsel, m. — Te Brussel, Lokeren. — Kurk; fr. li'ege. — Dient om
stoppen (fr. bouchons) te maken.

Straatblaren, o. mv. — Te Londerzeel. — ld. als Weegbree.

Straatblommekes, o. mv. — Te Wetteren. — ld. als Madeliefje.

Straatmadelievekens, o. mv. — Te Begijnendij ck, Boisschot, Heffen,

O.-L.-V.-Waver. — ld. als Madeliefje. — « Deze bloempjes groeien veel

tusschen het gras der dorpstraten. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Streepke(n)s-Gès, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Gestreept-Lisch.

Strekgras, o. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Hondsgras. — Men zegt

ook Strikgras : van strik = fr. noeud coulant, lacet. — Het onderaardsch

gedeelte der plant gelijkt aan witte koordjes of strikken.

Streping, m. — Te Exaarde, Nieuwerkerke, Saffelare. — Soort van Appel

die roode strepen draagt.

— Streping, z. Winter —
,
Zomer —

.

Streuvelheit, o.— Heit= hout. — Te Asper en omstr. — Misgroeid hout.

Strikgras, z. Strekgras.

Strikken, v. mv. — Te Gheel. — ld. als Lintkruid.

Strikske(n)s, o. mv. — Te Aarschot, Kessel-Loo, Molenbeek-Wersbeek,

O.-L.-V.-Thielt, Park, Turnhout. — ld. als Lintkruid.

Stroei, o. — Te Oostham. — Bijzondere uitspr. van ’t w. strooi; fr. paille.

Stroeibloem, z. Strooi —

.
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Stroek, z. Struik.

— Stroek, z. Eike — , Flamboze — ,
Roze—

.

Stroïeblomme, z. Strooibloem.

Stroo, o. — Te D’Worp, Lichtaart, in zuid. Belg.-Limb., enz. — Bijzondere

uitspr. van ’t w. strooi; fr. paille.

— Stroo, z. Kees — ,
O.-L.-V.-Beds —

.

Stroobloem, z. Strooibloem.

— Stroobloem, z. Kleine — , Lila — ,
Purpere —

.

Strooblomme, z. Strooibloem.

Strood, o. — Te Oost-Roosbeke. — Bijzondere uitspr. van ’t w. strooi;

fr. paille.

Strooët, o. — Te Leuven, Neer-IJssche. — ld. als ’t voorg. w.

Strooibloem, v. — Onder dezen algemeenen naam beduidt men, bijna

overal, twee gansch verschillige soorten van planten, die sloofachtige,

d. i. niet verslensende bloemen dragen. De meest gekweekte soort is de

Xeranthemum annuum L.; fr. Xéranthème annuel; vuig. Immortelle,

van de familie der Saamhelmigen of Composeën

;

de andere is de Gom-

phrena globosa L.; fr. Amarantine violette, Immortelle violette, van

de familie der Amarantaceën.

— Strooibloem, z. Groote —
,
Kleine-Gele —

.

Strooiblom, v. — Te Brecht, Essehen (grenzen), Lichtaart, Rethy,

Turnhout. — ld. als Strooibloem.

Stroop, z. Siroop.

— Struik, z. Beier —
,
Bessem —

,
Bezie —

,
Braam —

,
Brembezen —

,

Doorn — ,
Frambozen —

,
Knikkers —

,
Kroesele —

.

Struikboonen, v. mv. — Te Dixmuide en omstr., Exaarde, Oost-Roosbeke,

Nederbrakel, Wetteren. — Phaseolus vulgaris L., var. nana; fr. Haricot

commun, var. naine; vuig. Haricot nain. — De Gewone Boon, ook

Krombek geheeten (Pb. vulgaris L.), wordt zeer lang van stengel en klimt

langs de staken; de var., waar hier spraak van is, blijft klein en groeit

sfnu/rsgewijze (fr. en forme de touffes).

Struikprincesse(n), v. mv. — Te Baarle, Drongen, Landegem. — ld. als

’t voorg. w.

Struud, o. — Te Brussel en omstr., Gent en omstr., Lokeren. — Bijzon-

dere uitspr. van ’t w. strooi (fr. paille).

Suikeraaië, v. en m. — Te Gent en omstr. — ld. als Suikerij 1°).

Suikerappels, m. mv. — Te D’Worp, Lokeren. — Soort van Appel, met

swf&erachtigen smaak.

Suikerbeeten, v. mv. — Te Oost-Roosbeke noemt men alzoo de Beeten
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(fr. Betteraves) die voor de stócrfabrieken bestemd zijn. Die voor het vee

gezaaid worden, heeten Koeibeeten.

Suikerboonen, v. mv. — Te Brussel (uitspr. Sooikerbuune)

,

Exaarde*

Poperinghe, Saffelare, Thourout. — ld. als Struikboonen.

Suikerij, v. en m. — d° Te Betecom, Gent, Lokeren, Rethy, S'-Laurens»

Turnhout en omstr. — Chicorium Intybus L.; fr. Chicorée sauvage

;

vL

Wilde Suikerij. — (Fig.)

— Men geeft denzelfden

naam ook aan de ge-

kweekte var., wier wortel,

gebrand en gemalen, bij

den Koffie gevoegd wordt.

— 2° Te Aarschot, Ant-

werpen, Bautersem, Blaas-

veld, Boisschot, Brusse-

ghem, Diest, Gheel, Heffen,

Hoogstraten, Kessel-Loo,

Landen, Leest, Mechelen,

Merchtem , Messelbroeck

,

Molenbeek -Wersbeek, 0.-

L.- V.-Thielt, Oostham,

Opwijck
,

Park, Schilde,

Sichem, S^Joris-Winghe,

Tessenderloo, Veerle, Ver-

trijck, Vollezeele, Werch-

ter. — ld. als Pissebloem.

— In zuid. Belg. -Limb.

(uitspr. Soekerij) beduidt

vervaardigden suikerij die met den Koffie gebruikt wordt. — Z. Suikerij 1°).

—Suikerij, z. Wilde — .

Suikerijblomme, v. — Te Nederbrakel. — ld. als Pissebloem.

Suikerije, v. — Te Oost-Boosbeke. — ld. als Suikerij 1°).

Suikerijpee, v. — Te Aalst, Laarne, Lokeren, Nieuwerkerke, Wetterem

— Id. als Suikerij 1°). — Deze naam beduidt vooral de wortel (pee) der

plant.

Suikerijpee-Salouw, v. — Te Aalst, Lokeren, Wetteren. — Salouw =
Salade. — Men noemt alzoo de verbleekte bladeren van den Suikerij

(z. Suikerij 1°), die als Salade gegeten worden.

Suikerijplant, v. — ld. als Suikerij 2°).

Chicorium Intybus.

a, Bloeiende plant; — b, wortel
;
— c, d, e, verschillige

deelen van bloem en vrucht.

deze naam zoowel de Pissebloem, als den
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Suikerkollen, m. mv. — Te Oostham. — Kollen — verb. van Kooien

(fr. ChouxJ. — Eene var. van Kool, wier vorm eenigzins op een suiker-

brood gelijkt en in ’t fr. ook Pain de sncre genoemd word.

Suiker-Melkdistelen, v. mv. — Te Gent en omstr. — ld. als Hazkkoolen.

Suikerpeer, v. — Te Turnhout en omstr. — Eene var. van Peer, met

suikerachtigen smaak.

Sukerboontjes, o. mv. — Te Brugge en omstr. — Eene var. van Struik-

boonen (z. dit w.), met swi&erachtigen smaak.

Sukerie, v. — Te Beerst, Dixmuide en omstr., Eessen, Werchter, Wou-

men. — ld. als Suikerij 1°).

Sukerije, v. — 1° Tc Brugge en omstr., Nederbrakel, Poperinghe, Thou-

rout, Vlamertinghe. — ld. als Suikerij 1°. — 2° Te Dixmuide en omstr.,

Thourout. — ld. als Suikerij 2°.

Suklaat, m. — Te Dixmuide en omstr., Thourout. — Verb. van ’t fr.

Chocolat of van ’t vl. Chocolade. — Dezelfde bet.

Sukrioen, m. — Te Alveringhem, Brugge en omstr., Dixmuide en omstr.

— Id. alS SCHOKKELOEN.

Sulkaart, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Surkel 1°.

— Sulkaart, z. Schaaps —

.

Suiker, m. — 1° Te Esschen (grenzend, Oplinter, Thielt. — ld. als Haze-

klaver. — 2° Te Brecht, Brussel, D’Worp (uitpr. SoelkerJ, Hoogstraten,

Laarne (uitspr. SenlkerJ, Lokeren, Londerzeel, Moll, Nieuwerkerke (uitspr.

Silker), O.-L.-V. -Thielt (uitspr. Silker), O.-L.-V.-Waver, Oostham, Tessen-

derloo, Thielen, Veerle, Wetteren. — ld als Surkel. — 3° Te Neer-IJssche.

— Id. als Schaapszurkel. — De gewone Zurkel wordt er Hofsulker

geheeten.

— Suiker, z. Haze —
,
Hof —

,
Koekoeks — , Lochtings — ,

Peerde —

,

Schaaps — , Wilde —

.

Surkel, m. — 1° Te Aalst (uitspr. Sirkel), Antwerpen, Attenrode, Bete-

com, Esschen (grenzen), Gent en omstr. (uitspr. Seurkel), Herent, Lich-

taart, Lokeren, Molenbeek-Wersbeek, Rethy, Wesemaal. — Rumex Ace-

tosa L.; fr. Rumex Oseille;vulg. Oseille de jardin; vl. Hofzurkel; d.

Geyneiner Sauerampfer. — Deze soort wordt somtijds ook in ’t wilde

aangetroffen. — 2° Te Antwerpen, Esschen (grenzen), Gheel en Lichtaart,

noemt soms alzoo ook den Hazeklaver. Z. dit w.

— Surkel, z, Peerde —
,
Vorschen — . Z. ook — Zurkel, — Suurkel(e).

Sussemienen, z. Jassemienen.

— Suurkel(e), z. Koekoeks —
,
Kraai — , Pirde —

,
Schoups —

.
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T
Taailoos, z. Tijloos.

Taaimoes, z. Tijmus.

Taaimus, z. Tijmus.

— Taaimus, z. Wilde —
,
Wille —

.

Taalroos, v. — Te Lichtaart. — Narcissus Pseudo-Narcissus L.; fr.

Narcisse Faux-Narcisse; vuig. N. des prés; vl. Valsche Narcis. —
Waarschijnlijk eene verb. van Tijloos, naam die op vele plaatsen aan deze

plant gegeven wordt.

Tabak, m. — Te Brecht, Esschen (grenzen). — Nicotiana Tabacum L.

;

fr. Tabac cultivé; vl. Gekweekte of Onge-

steelde Tabak

;

d. Tabakpflanze

;

eng.

Tobacco. — (Fig.).

— Tabak, z. Wilde —

.

Tak, v. — Te Bailleul, Dixmuide en omstr.,

Poperinghe wordt dit w. gebruikt in den zin

van tros (fr. grappe). Zoo zegt men : Een(e)

Drijvetak = Druiventros (fr. une grappe

de raisins).

— Tak, z. Maren —

.

—Takken, z. Haspel —

.

Tamarix, m. — Te Heverlé noemt men

alzoo de gekweekte soorten van Tamarix

L.; fr. Tamaris; vl. Tamarinde. — Een Nicotiana Tabacum.

buitenlandsch struikgewas.

Tam-Netel, z. Tamme-Netel.

Tamme-Kastanieboom, m. — Te Esschen (grenzen), Oostham. — ld. als

Kastanjeboom.

Tamme-Klaver, m. — Te Bloir, Tongeren. — ld. als ’t volg. w.

Tamme-Klee, m. — Te Berg, Eist, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen,

Ketzingen, Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — Trifolium pratense L.: fr.

Tr'efle des prés; vl. Roode Klaver

;

d. Gemeiner Wiesenklee; eng.

Trefoil. — Klee is de duitsche naam van den Klaver. — Men noemt deze

soort tam in tegenoverstelling met den Trifolium repens, L. ;
fr. Trèfle

rampant; vuig. Trèfle blanc

;

vl. Kruipende of Witte Klaver die aldaar

Wille-YAQQ genoemd wordt; de eene soort is altijd gekweekt, gezaaid; de

andere groeit dikwijls in ’t wilde, b. v. op de boorden der wegen.

24
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Tamme-Komil, v . — Komil = verb. van Kami!, Kamille (fr. Camomille).

— Te Gulpen. — Pyretkrum Parthenium Sm.; fr. Pyrèthre Matricaire ;

vl. Basterd-Moederkruid. — Alzoo genoemd bij tegenoverstelling met het

Gewoon Moederkruid of Gemeene Kamille (fr. Matricaire Camomille;

lat. Matricaria Chamomilla L.) die geheel en gansch in ’t wild groeit.

Tamme-Lisch, v. — Te Turnhout. — ld. als Hoflisch.

Tamme-Lischi, v. — Te Gheel, Retby. — ld. al Hoflisch.

Tamme-Netel, v. — Te Hove, Turnhout. — Lamium album L. en

L. purpureum L.; fr. Lamier

blanc (fig.) en L. pourpre; vl.

Witte en Purpere Doove-Netel.
— De bladeren dezer planten

gelijken op die der Netel, maar

zij steken of branden niet; van

daar Tamme-Netel genoemd.

Tamme-Tengel,v.— TerPinte.

— Id. als ’t voorg. w. — Tengel

of Tingel is synoniem van Netel.

— Tand, z. Peerden —

.

— Tandekens, z. Duizend —

.

Tandekensbloem, v.— Te Hul-

denberg. — ld. als Duizendblad.

— De bladeren der plant zijn zeer

fijn doorgesneden en als met een

oneindig getal van tandekens

bezet.

— Tanden, z. Knap —

.

Tandenwas(ch), m. — Te Aarschot, Rillaar, Werchter. — Sempervivum

tectorum L.; fr. Joubarbe des toits; vl. Dak-Buurgroen of Bonderblad.

— « Met de bladeren wascht men zich de tanden en het tandvleesch. »

(Vits, Mém. cour. inéd.J.

Tarmetijne, z. Terpentijn.

Tarve, z. Tarw(e).

Tarw(e), v. — TeEsschen (grenzen), Gent en omstr., Scheldewindeke. —
Triticum vulgare Vill.; fr. Froment commun; vuig. Blé, Froment; vl.

Gemeene Tarwe; éi. Weizen; eng. Wheat.

—Tarwe, z. Spaansche— , Tieksche— , Tros— , Turksche — , Tuuksche—

.

Tchelap, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Jelap.

Tcheneuvers, z. Jeneuvers.

Lamium album.
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Tchenuivers, z. Jenuivers.

Teemoes, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Tijmus.

Teen, v. — « Eene teen is eingenlijk eene dunne twijg, voor allerlei

vlechtwerk geschikt. » (Vits, Mém.

cour. inéd.); fr. osier. — Te Poppel

noemt men alzoo verscheidene soor-

ten van Wilgen, bijzonder de Salix

alba L. (fig.) ; S. viminalis L.; S.

vitellina L.; fr. Saule blanc; S. des

vanniers

;

vuig. Osier-blanc ; S.

Osier-jaune

;

vl. Witte Wilg

;

Bind- Wilg en Gele Wilg.

— Teen, z. Pastoors —

.

Teenen, m. mv. — Te Nieuwer-

kerke. — ld. als Labroonen. —
Elders zegt men ook Boere(n)-

, ... ^ Salix alba.

teene(n). (z. dit w.) Deze Boonen

gelijken min of meer op teeneii of eerder op den nagel van den dikken teen.

Têêrf, z. Terf.

Teilplant, v. — Te Gent. — Echeveriapulverulenta Nutt.; fr. Êchévérie

d feuilles pulvérulentes

;

vl. Bestofte Echeveria. — « De plant is een

weinig kom- of teilwormig. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Teirwe, z. Terf.

Temme-Kastajeboom, m. — Te Poperinghe. — ld. als Kastanjeboom.

Temme-Kastanieboom, m. — Te Brecht, Turnhout. — ld. als Kastan-

jeboom.

Temme-Kastanjeboom, m. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke,

Thourout, Vlamertinghe, Wormhoudt en omstr. — ld. als Kastanjeboom.

Temme-Kastonjeboom, m. — Te Brugge en omstr. — ld. als Kastanje-

boom.

Temoech, z. Tijmus.

Temoes, z. Tijmus.

Têmos, z. Tijmus.

Tengel, z. Tingel.

— Tengel, z. Mate —
,
Melk — , Tamme — ,

Wilde — , Zoete —

.

Tente, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Reinevaren.

Terebenthine, v. — Te Poperinghe. — ld. als Terpentijn.

Têref, z. Terf.

— Têref, z. Spaansche — , Tok —

.
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Terf, v. — Verb. van ’t vl. Tarwe. — Wordt op menigvuldige plaatsen

gezegd : te talrijk om hier opgenoemd te worden.— Triticam vulgare YilL;

fr. Froment comman

;

vuig. Blé , Froment; vl. Gemeene Tarwe

;

d.

Weizen

;

eng. Wheat.

— Terf, z. Dikke —
,
Teurke —

.

Termentaain, z. Terpentijk.

Têrmentijn, z. Terpentijn.

Termetaain, z. Terpentijn.

Terpentijn, m. — Fr. Térébenthine; Essence de térébenthine. — Zie

hier de verschillige uitspr. die wij ontmoet hebben :

1° Tarmetijne. — Te Bailleul, Berthen. Meteren, S*-Jans-Cappel,

Vleteren.

2° Terebenthine. — Te Poperinghe.

3° Termentaain. — Te Brussel en omstr.

4° Têrmentijn. — Te Bierbeek, Laarne, Neer-IJssche.

5° Termetaain. — Te Dixmuide en omstr., Esschen (grenzen), Gent en

omstr., Lichtaart, Leuven, Turnhout en omstr., en in zuid. Belg.-Limb.

6° Terpe(n)tijn. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Lokeren, Oostham.

Terve, z. Terf.

— Terve, z. Duitsche — , Spaansche— ,
Tros—

,
Turksch— , Tusschen—

.

Terwe, z. Terf.

— Terwe, z. Turksche — , Tussche —

.

Teulpane, v. — Te Beerst, Clercken, Dix-

muide, Eessen, Oost-Roosbeke, Woumen,

Zarren. — ld. als Tulp.

Teulpe, z. Tulp.

Teurf, m. — Te Bierbeek, Brecht, Brussel

en omstr.. Diepenbeek, Dixmuide, Esschen

(grenzen), Gent en omstr., Hasselt. Lichtaart,

Looz, Yeer-IJssche, Oostham, Piringen, Sl-

Truiden, Tessenderloo en in zuid. Belg.-Limb.

— Eene brandstof, die zich allengskens in de

moerasachtige heiden vormt, met opeensta-

peling van Yeenmos (fig.); (fr. Sphagne,

Sphaigne). — Eene verb. van ’t vl. Turf;

fr. Tonrbe

;

d. Torf; sp. Tnrba

;

ital.

Torba.
Sphagnum.

Teurke-Terf, v. — Yerb. van Turksche-Tarwe. — In zuid. Belg.-Limb.

— Id. als Maïs.
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Thee, m. — Wordt, om zoo te zeggen, overal gebruikt om de bladeren

van den Theeboom (Thea sinensis Sims.

;

fr. Thé de Chine) te beduiden. — (Fig.)

—Thee, z. Bladje—
,
Gele—

,
Wilde—

.

Theebloem, v. — 1° Te Exaarde, Hul-

denberg, Saffelare. — ld. als Duizendblad.

— 2° Te Exaarde en te Saffelare geeft

men ook denzelfden naam aan den Spiraea

salicifolia L.; fr. Spirée d feuilles de

Saaie

;

vl. Spierstruik met Wilgbla-

deren. — De bloemen en bladeren dezer

planten worden soms te trekken gezet,

als thee.

Theebloemeken, o. — Te Goes. — ld.

als Duizendblad.

Theeboom, m. — Te Exaarde, Saffelare.

— Ligustrum vulgare L. ;
fr. Troëne

commun; vl. Gewoon Mondhout. — De

bloemen worden als thee gebruikt. — Z. ook Thee.

Theehout, o. — 1° Te Brecht. — ld. als ’t voorg w. — 2° Te Baarle,

Drongen, Landegem. — Spiraea salicifolia L.
;

fr. Spirée d feuüles de

Saule

;

vl. Spierstruik met Wilgbladeren. — De bloemen en bladeren

worden als thee gebruikt.

Theresia, v. — Te Exaarde is dit de gewoonlijke naam van verschillige

soorten van Aster, bloeiende rond het feest van de H. Theresia

(15 October).

Thuya, m. — (Uitspr. Twiea.) — Te Brecht, Drongen, Gent en omstr.,

Leuven, Poperinghe, Turnhout. — Thuya occidentalis L. en Th. orien-

talis L. (Biota orientalis Endl.); fr. Thuya d'Occident en Th. d’Oriënt;

vl. West- en Oost-Levensboom.

Tieksche-Tarwe, v. — Verb. van Turksche — . — Te Asper en omstr. —
ld. als Maïs.

Tigerlelie, v. — Te Exaarde, Hoogstraten, Saffelare, Vilvoorde. - Lilium

tigrinum Gawl.; fr. Lis tigré; vl. Tijgerlelie. — « De bloemen zijn

gevlekt gelijk eene tijgershuid. » (Vits, Mém. cour. inéd.j

Tijdlooze, v.— Te Deynze en omstr., geeft men dezen naam aan verschei-

dene soorten van Primula L., zoo wel aan de soort die gewoonlijk in

de hoven gekweekt wordt (P. Auricula L.
;

fr. Primevère Auricule;

vuig. Auricule, Oreille Tours; vl. Berenoor), als aan de wilde soor-

Thea sinensis.
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ten (P. elatior 'Jacq.

en P. oflicinalis Jacq.

(fig.); fr. P. élevée

en P. officinale; vl.

Hoogstengelige Sleu-

telbloem en Gene-

zende SJ. — De naam

van Tijdlooze (elders

Tijloos, Tijkelooze,

Tuitelooze, enz.) is,

volgens eenigen, aan

deze planten gege-

ven, omdat zij slechts

korten tijd bloeien;

volgens anderen, zijn

deze planten zoo ge-

heeten, omdat hunne

bloemen niet onder

den gewonen bloeitijd

komen : ze bloeien

zeer vroeg.

Tijkeloos
, v.— Yerb.

van ’t voorg. w. — Te

Bogaarden ,
D'Worp

,

Vollezeele. — Narcis-

susPseudo-Narcissus Primula oflicinalis.

L.: fr. Narcisse Faux-Narcisse

;

vl. Valsche Narcis.

Tijloos, v. — Yerb. van Tijdlooze. — Z. dat w. — i° Te Gheel, Hoog-

straten, Messelbroeck, O.-L.-Y.-Thielt, Oostham (uitspr. Tyloeës), S^Joris-

Winghe, Steenockerzeel, Tessenderloo, Yeerle en zuid. Belg.-Limb. (uitspr.

Taailoos). — Narcissus Pseudo-Narcissus L.; fr. Narcisse Faux-

Narcisse; vl. Valsche Narcis.— 2° Te Saffelare.— Primula elatior Jacq.:

fr. Primevère élevée; vl. Hoogstengelige Sleutelbloem; d. Gemeine

Schliisselblume of Primel; eng. Primrose; ital. Primavera.

—Tijloos, z. Kleinte —

.

Tijm, m. — Te Moll, Nieuwerkerke, Rotterdam, Ylamertinghe, Worm-

houdt en omstr. — Thymus vulgaris L.: fr. Thym commun

;

vl. Gemeene

Tijm; d. Gartenthymian; eng. Thyme; gr. 0-jfj.oc.

— Tijm, z. Hei —, Wilde —

.
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Tijmes, m. — Te Lichtaart, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Tessenderloo,

Turnhout. — ld. als Tijmus.

—Tijmes, z. Wilde-Tijmus.

Tijmoes, m. — Te Lokeren. — ld. als Tijmus.

—Tijmoes, z. Wilde-Tijmus.

Tijmos, m. — Te Vilvoorde, Steenockerzeel. — ld. als Tijmus.

— Tijmos, z. Wilde-Tijmus.

Tijmus, m. — Te Brussel (uitspr. Taaimoes), D’Worp (uitspr. Têmos),

Gent en omstr. (uitspr. Témoech), Hersselt, Huldenberg, Laarne, Leuven

(uitspr. Toemoes), Lichtaart, Messelbroeck, Molenbeek-Wersbeek, O.-L.-V.-

Thielt, Tessenderloo, Turnhout, Wesemael, Wetteren. — Thymiis vul-

garis L.: fr. Thym commun

;

vl. Gemeene Tijm; d. Gartenthymian

;

eng. Thyme; gr. 0ó;j.o<;.

—Tijmus, z. Wilde —

.

Tilp, z. Tulp.

Timmer, m. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Tijmus.

Tingel, v. — Te Aalst, Brugge en omstr., Lokeren, Nieuwerkerke, Oost-

Roosbeke, Wetteren. — Urtica dioïca L.; fr. Ortie dioïque;

vuig. Grande-Ortie

;

vl. Gewone of Groote Netel; d. Grosze

Brennnessel; eng. Nettle. — (Fig.) — Tmgelen-= steken;

fr. piquer.

— Tingel, z. Gestreepte —
, Gracht — ,

Hof — ,
Melk —

,

Schoone — , Witte —

.

— Tippen, z. Kwezel —

.

Tjeuntje, o. — Te Eine. — ld. als Siensonk.

Tjeuntjeun, m.? — Te Sl-Denijs-Boekel.— ld. als Siensonk.

Tjirofnagel, m.— Te Gent en omstr.— Id. als Giroffelnagel.

Tobak, m. — Te Bailleul, Meteren, Oost-Roosbeke, S‘-Jans-

Cappel, Vleteren. — ld. als Tabak. eener Netel.

Tobakblomme, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Capuciene'n).

Tod, m. — Te Rethy. — ld. als Üod.

Toebak, m. — Bijna overal

:

de plaatsen zijn te talrijk om hier opgenoemd

te worden. — ld. als Tabak.

—Toebak, z. Wilde —
,
Wille n) —

.

Toemaat, m. en o. — Te Asper en omstr., Bierbeek, Brussel en omstr.,

D’Worp, Esschen (grenzen), Laarne, Lokeren, Neer-IJssche, Oostham. —
Tweede snede van het hooigras; fr. regain.

Toemet, z. Toemaat.

Toemoes, z. Tijmus.
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Tok-Têref, v. — Te Turnhout. — ld. als Spaansche-Tarwe.

Tollen, v. mv. — Te Brecht, Essehen (grenzen), Schrieck, Yosselaar. — ld.

als Rapen. — Wordt bijzonder gezegd, sprekende van de knollen der plant.

Tomate(n), v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Dixmuide en omstr., Leuven,

Lokeren, Meteren, Neer-IJssche, Nieuwerkerke, S l-Jans-Cappel, Tervuren,

Yleteren. —Solarium Lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Dun.);

fr. Tomate; vl. Tomaat , Liefdesappel.

Toemeir)t, m. — Te Brecht, Lichtaart. — ld. als Toemaat, waarvan dit w.

maar eene verb. is.

— Tong, z. Herts —

.

— Tongen, z. Ganze(n) — , Kalver—, Kolver —, Osse —

.

Tooveraarsbrood, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Algemeene naam om de

groote soorten van Kampernoeliën

(fr. Champignons) aan te duiden.

— Waarschijnlijk alzoo genoemd

omdat vele soorten vergiftig

zijn. — (Fig.)

Tooveresbrood, o. — Te [Gent

en omstr., Laarne, Lokeren. —
ld. als ’t voorg. w.

Tooveresfoensen, v. mv. — Te

Yollezeele. — ld. als Boeveest.

— « Foens is, te Yollezeele, de

algemeene naam der Paddestoelen

of Kampernoeliën (fr. Champi-

gnonsy.»(Vits, Mém. cour.inéd.)

Tooveressebrood, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Tooveresbrood.

Tooverheksenbrood, o. — Te Nederbrakel. — ld. als Tooveresbrood.

—Top, z. Rieten —

.

Topklaver, m. — Te D’Worp (uitspr. — Klover). — Trifolium incarna-

tum L. ; fr. Trèfle incarnat; vl. Inkarnaatroode Klaver.

Topkesklaver, m. — Te Diest en omstr. — ld. als’t voorg. w.

Topmarellen. v. mv. — Te Huldenberg. — ld. als Marellen.

Toppen, m. mv. — Te Messelbroeck. — Orobanche minor Smith.; fr.

Orobanche mineure ; vl. Kleine Bremraap. — (Fig. bl. 348). — De

bloemen dezer plant vormen, door hunne verzameling, eenen kop of top.

— Toppen, z. Donder—, Maste(n) — ,
Peerde(n) — ,

Roode —

.

Torekappers, m. mv. — Te Neer-IJssche. — Iris germanica L.: fr. Iris

d'Allemagne; vl. Blauwe of Duitsche Lischbloem. — (Fig. bl. 377.) —

Agaricus muscarius.
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Kapper is, te Neer-IJssche, synoniem van sabel (fr. sabre) : de bladeren der

plant zijn sö^vormig.

Torenbies, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Butomus umbellatus L.; fr.

Butome en ombelle

;

vuig. Jonc-fleuri

;

vl. Schermdragende Zwanebloem .

— (Fig.) — De bloemsteel der plant is rond en

glad als eene bies, recht en hoog als een

torentje. (Mém. inéd. Utilesit.)

Torrebies, v. — Te Exaarde, Saffelare. —
ld. als ’t voorg. w.

Torve, v. — Te Nederbrakel. — ld. als

Tarwe.

— Toten, z. Kalver —

.

Totsen, m. mv. — 1° Te Hersselt, Werchter.

— Typha latifolia L.; fr. Massette d larges

feuilles; vl. Breedbladige Lischdod. — Te

Gheel zegt men Dodsen. — 2° Te Berthem,

Binckom, Huldenberg, Kes-

sel-Loo, Leest, Londer-

zeel, Molenbeek-Wersbeek,

O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-

W
Doorgesdene bloem. Iris.

Waver, Park, Perck, Sichem, S'-Joris-Winghe, Vilvoorde, Wolverthem. —
Orobanche minor Smith.; fr. Orobanehe mineure

;

vl. Kleine Bremraap .

— (Fig. bl. 348.) — 3° Te Schelle. — Phalaris canariensis L.; fr. Alpiste

des canaris

;

vl. Gewoon Kanariegras. — Tots is synoniem van tros

(fr. grappej : de bloemen dezer soorten van planten vormen min of meer
totsen — trossen.

Toubak, m. — Te D’Worp, Poperinghe. — ld. als Tabak.

Traantje, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Muscari botryoïdes Mill.; fr.
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Muscari Faux-Botryde; vl. Valsche Botryde-Druifhyacinth. — De

bloempjes dezer plant zijn bol- oï traamormig.

Tradescantia, v. — Te Leuven, St-Truiden, Tongeren, Turnhout. —
Tradescantia viryinica L.; fr. Tv. de Virginie; vl. Spinkruid van

Viryinia. — Eene gekweekte plant; niet veel gekend onder het volk.

Tranen-van-Job, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Paternoster-

bolleke(n)s. — De vruchten van dit struikgewas, nog aan de takken

hangende, gelijken niet slecht aan tranen.

Trap-des-Levens, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Zinnia elegans Jacq.;

fr. Zinnia élégant. — Zinspeling op de takken, trapsgewijze voorzien van

tegenovergestelde bladeren.

— Travellekens, z. Ellekens-van—

.

Trees, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Theresia.

Trekgers, o. — Verb. van —gras. — Te Wesemaal. — ld. als ’t volg. w.

— Z. ook Strekgras.

Trekpaa. v. — Verb. van —pee. — Te Huldenberg. — Agropyram

repens P. Beauv.; f

officinal; vl. Krui]

Treullebezen, v. mv. — Te Brasschaet. — Verb. van

Eullebezen, Aalbezen , enz. — Ribes rubrum L.: fv.Groseil-

lier rouge; vl.

Roode Aalbes-

sestruik.

Treur -Esch.

m. — Te Asper

en omstr .
—

Fraxinus ex-

celsior L., var.

pendula ; fr

.

Fréne pleu -

reur. Agropyrum repens.

Treur-Wilg, m. — Te Beerst, Bierbeek, Brecht, Brugge en omstr.,

Clercken, Dixmuide, Eessen, Esschen (grenzen), Exaarde, Leuven, Lokeren,

Nederbrakel, Neer-IJssche, Oostham, Oost-Roosbeke, Saffelare, Tongeren,

Turnhout, Vlamertinghe, Wercken, Wetteren, Woumen, Zarren. — Salix

babylonica L.; fr. Saule pleureur.

Treurende-Wilg, m. — Te Aalst, Laarne. — ld. als ’t voorg. w.

Trichem, m. — Te Gheel. — ZFgopodium Podagraria L.; fr. Ègopode

des goutteux; vl. Zevenblad.— Een onkruid dat veel onder de hagen komt.
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— Trijnen, z. Eggelaren —

.

Tri(s)chemen, m. mv. — Te Hoogstraten. — ld. als Trichem.

Trissem, m. — Te Boisschot. — ld. als Duizenblad.

Trobbel, v. — Te Bierbeek. — Fr. grappe; vl. tros.

Trobbels, v. mv. — Te Rethy. — Dianthus barbatus L.; fr. CEillet

barbu

;

vuig. CEillet des poètes, Bouquet parfait, Bouquet tont fait

;

vl.

Baardanjelier of Angelier.

Trochel, v. — Te Neer-IJssche. — ld. als Trobbel.

Troepjèttel, v. — In zuid. Belg.-Limb. — Urtica urens L.; fr. Ortie

brülante

;

vuig. Petite Ortie

;

vl. Romeinsche Netel; d. Kleine Brenn-

nessel. — Wordt als voedsel gegeven aan de jonge troepen = kalkoenen

(fr. dindons);jèttel = verb. van Netel.

Trompet, Trompetbloem, v.— Te Exaarde, Saffelare.— ld. als Haaglelie.

— Alzoo genoemd naar den vorm der bloem, die trompetvormig is.

Trompetten, v. mv. — Te Vilvoorde. — Brugmansia snaveolens Pers.

(Datura—H.en B.)
;
fr. Brugmansie d odeur

suave. — Eene sieraadplant wier bloemen

trompetvormig zijn.

Trompetters, m. mv. — Te Turnhout en

omstr.— Soort vam Kampernoeliën (fr. Cham-

pignons) die trompetvormig zijn; bijzonder

de Cantharellus cibarius Fr.; fr. Chante-

relle comestible. — (Fig.)

Tronk, m. — Soms zegt men ook Tronke.

— « Een struik takken die opgroeien uit een

wortelblok of tjok in den grond, of uit den kop van een afgeknotten boom,

fr. cèpée, trochee (en niet tronc, d. i. stam, bul.). Hakhout groeit in tronken.

De tronken worden alle derde, vierde of vijfde jaar afgekapt. Een elzen

tronk. Eiken tronken. — Van bramen, ginste, biezen, enz., zegt men niet

tronk maar struik of hut, m. » (Kruidw., bl. 132.) — Alzoo in Vlaanderen.

— Tronk, z. Barbelle —
,
Els —

, Hazenoten —

.

Tropjenofïelen, v. mv. — Te D’Worp. — ld. als Trobbels. — Trop is

eene verkorting van troppel, dat, te D’Worp, tros beteekent (fr. grappe).—
De bloemen der plant zijn min of meer in trossen vereenigd.

Troppel, v. — Te Brussel, D’Worp. — Fr. grappe

;

vl. tros.

Tros, m. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Laarne, Lichtaart, Lokeren,

Oostham. — Fr. grappe.

— Tros, z. Blauw —

.

Trosbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Trobbels.

Cantharellus cibarius.
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Trosblomen, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Trobbels.

Troskapeelen, v. mv. — Te Aalst, Opwijck. — ld. als Trobbels.

Trosselzaad, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Kanariezaad.

Trostarwe, v. — Te Exaarde, Lokeren, Saffelare. — ld. als Maïs en

Spaaxsche-Tarwe. — Het graan groeit in trossen (fr. grappes).

Truiken-roer-mij-niet, o. — Te Schelle, Vilvoorde.—Mimosa pudica L.;

fr. Mimose pudique; vuig. Sensitive; vl.

Zinplant, Mimosa. — (Fig.) — Truiken

is eigenlijk eene verkorting en verklw. van

Geertruide. — Op veele andere plaatsen

zegt men kruiken of kruike = verklw.

(voor kruideken) van kruid.

Truweelken, o.— Te Exaarde, Saffelare.

— 1° Thlaspi arvense L.; fr. Tabouret

des champs ; vl. Veld-Boerenkers.

2° Iberis arnara L. en I. umbellata L.; Blad van Mi>nosa -

fr. Ibéride amère en I. en ombelle; vl. Bittere Scheefbloem *of

Scheeverik en Schermdragende Sch. — De zaadhuisjes dezer planten,

plat, langrond, met uitsneden, gelijken aan truweeltjes (fr. petites

truelles).

Tubak, m. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Tabak.

Tuilkens, o. mv. — Te Westerloo. — ld. als Pastoorsgers. — De

bloempjes zijn in een trosje of tuiltje vereenigd.

Tuiltjes, o. mv. — Te Antwerpen, Brecht, Hever. — ld. als Trobbels. —
De bloempjes zijn in een trosje of tuiltje vereenigd.

Tuindistelen, v. mv. — Te Meehelen-a/M. — Sonchus oleraceus L. en

S. asper All.; fr. Laiteron maraicher en L. dpre; vl. Moes-Melkdistel

en Ruwe-M.
Tuiteloozen, v. mv. — Te Appelterre, Wetteren. — ld. als Tijloos 1°).

—

Verb. van Tijdeloos.

Tuiterloozen, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Tijloos 2°). — Verb.

van Tijdeloos.

Tulep, z. Tulp.

Tuliepe, z. Tulp.

Tulip, z. Tulp.

Tullepaan. v. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Tulp. — Elders zegt

men Teulpane; z. dit w.

Tulp, v. — Wordt bijna overal gezegd, in Belgenland. — De uitspr.

verschilt. Men zegt

:
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4° Tulp.— In de prov. Limburg (in ’t algemeen), te Antwerpen, Bierbeek,

Brecht, Leuven, Lichtaart, Neer-IJssche, Rethy.

2° Tulpe. — Te Lokeren en omstr.

3° Tulep. — Te Oostham.

4° Tulip. - Te Aalst.

o° Tuliepe. — Te Gent en omstr., Nederbrakel.

6° Tilp. — Te Nieuwerkerke.

7° Teulpe. — Te Brussel, Vlamertinghe. — Tulipa Gesneriana L. en

andere gekweekte soorten van Tulpen; fr. Tulipe de Gesner.

Tulpe(n)boom, m. — Te Drongen, Leuven, Vilvoorde. — Liriodendron

tulipiferaL.: fr. Tulipier de Virginie; vl. Virginiaansche Lelieboom.

Tunisbloem, v. — Deze naam wordt soms bij oude schrijvers gevonden

om den Afrikaander (z. dit w.) te beteekenen.

Tunniges, o. mv.— Te Alveringhem.— ld. als Waterpee.— Tunniges=
verb. van den westvlaamschen verkleinenden vorm van ton;vI. tonnekens

(fr. petits tonneaux). — De kinderen vermaken zich met den dikken hollen

stam dezer waterplant dwars door te snijden : deze doorsneden gelijken op

tonnekens. Van daar is deze naam aan de gansche plant overgegaan.

Turf, m. en v. — Te Beerst, Gereken, Dixmuide, Eessen, Oost-Roosbeke,

Wercken, Woumen, Zarren. — Eene brandstof, die zich allengskens in de

moerasachtige heiden vormt, met opeenstapeling van Veenmos (fig. bl. 372)

(fr. Sphaigne, Sphagne). — Fr. Tourbe; d. Torf; sp. Turba; ital. Torba.

Turk, m. — Men zegt ook : Groote-Turk. — Te Exaarde, Saffelare. —
Heracleum persicum Desf.; fr. Berce de Perse; vl. Persische Varkens-

pastinaak. — Deze plant groeit 3 a 4 meters hoog. — Turk en Groote-T.

is, bij ’t volk, synoniem van reus (fr. géantj.

— Turk, z. Groote —

.

Turken, m. mv. — Te Vilvoorde. — ld. als Afrikaander. — Deze planten

komen uit de omstreken van Tunis, dat vroeger aan de Turken toebe-

hoorde. — (Vits, Mém. cour. inéd.J

Turksch-Koorn, o. — Te Beerst, Gereken, Dixmuide, Eessen, Neder-

brakel, Poperinghe, Vlamertinghe, Wercken, Woumen, Zarren. — ld. als

Maïs en Spaansche-Tarwe. — In ’t fr. heeft men ook den volksnaam : Blé-

de-Turquie = Turksch-Koorn.

Turksch-Terve, v. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Spaansche-

Tarwe.

Turksche-Boekwei, m. — Te Messelbroek, O.-L.-V.-Thielt. — Fagopy-

rum tataricum Gartn.; fr. Sarrasin de Tartarie; vl. Tartarische-

Boekweit.
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Turksche-Mutsen, v. mv. — 1° Te Exaarde, Hersselt. Lokeren, Messel-

broeck. Nieuwerkerke, Saöelare. — Cueurbita Melopepo L.: fr. Courge

Bonnet- de -prétre; Bonnet - (Télecteur. — De vrucht gelijkt op eeue

turksche-muts (fr. turban). — 2° Te O.-L.-Y.-Thielt. — ld. als Capuciene(n).

— De bloemen hebben den vorm van mutsen.

Turksche-Tarwe, v. — Te Exaarde, Gits, Saffelare, Waarmaarde. — ld.

als Spaansche-Tarwe. — In ’t fr. vindt men ook den volksnaam : Blé-de-

Turquie.

Turksche-Terwe, v. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke. — ld. als

’t voorg. w.

Tnrsche- Boekweit, m. — Yerb. van Turksche — . — Te Exaarde,

Saffelare. — Polygonum oriëntale L.: fr. Renouée cl’ Oriënt.— Deze plant

gelijkt op de Boekweit.

Tussche-Terwe, v. — Te Thourout.—Verh. van Turksche—. — ld. als

Spaansche-Tarwe .

Tusschen-Terve, v. — Te Wormhoudt en omstr. — Z. ’t voorg. w.

Tuuksche-Tarwe. v. — Te Asper en omstr. — Yerb. van Turksche —
— Id. als Spaansche-Tarwe

.

Twaalf-Apostels, m. mv. — Te Exaarde, Saffelare, geeft men dien naam

aan den Gladiolus gandavensis Yan Houtte: fr. Glaïeul de Gand;

vl. Gentsche Zwaardlisch : de planten dragen tot twaalf bloemen, zegt

men, aan éénen stengel. — Soms noemt men alzoo ook eene monsteraehtige

var. van den Bellis perennis L. (fr. Pdquerette vivace

;

vuig. Petite-

Marguerite) : kleine bloempjes groeien rondom eene groote. Het volk

heeft daar eene vergelijking gevonden met de twaalf Apostelen rond de

taffel zittende, met den Zaligmaker.

Twee-Bloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene verscheidenheid van

Erwt, die altijd twee bloemen te samen draagt: fr. Pois biflore; Pois

Michaux de Hollande.

Tweeling, m. — Te Gent en omstr., Lokeren, Thourout. — ld. als

Kialing.

Twelf-Apostels, m. mv. — Te Yieuwerkerke. — ld. als Keizerskroon. —
De bloemen zijn dikwijls ten getalle van twaalf op eenen stengel.

Twelf-Uren-Bloemeken, o. — Te Diest en omstr. — ld. als Elf-Ure-

Bloem.
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u
Uien, v. mv. — Te Rotterdam. — ld. als Ajuin.

Uilebezen, v. mv. — Verb. van Alebezen, dat elders gezegd wordt. —
Te Messelbroeck. — ld. als Aalbeier.

Uitdoenders, m. mv. — Te Asper en omstr. noemt men alzoo de varië-

teiten van Erwten wier zaad men njoet uitdoen, d. i. de Erwten die met do

hulzen niet eetbaar zijn (fr. Pois d écosser, Pois d parchemin).

Uitdoener, m. — Te Exaarde, Saffelare. — 1° ld. als ’t voorg. w. —
2° Wordt ook gezegd, op dezelfde plaatsen, sprekende van den Phaseolus

vulgaris L., var. nam

;

(fr. Haricot min, var. d parchemin).

Uitkijker, m. — Te Asper en omstr., Exaarde, Saffelare. — Eene groote

var. van gekweekte Daucus Carota L. (fr. Carotte cultivée; vl. Gekweekte

Wortel of Peen) : een gedeelte der wortel kijkt uit den grond, d. i. wast

boven den grond.

Ulst, z. Hulst.

Unje, v. mv. — Het enkelv. is Unj. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als

Ajuin.

Unne, v. — Te Mechelen-a/Maas, Meersen. — ld. als Ajuin.

Uppellijn, o.? — Te Appelterre. — ld. als Ebbelujn, waarvan dit w.

maar eene verb. is.

V
Vaankruid, o. — Te Mali, Sluizen en omstr. — ld. als Vuurwortel. —

De wortel der plant wordt in het oor der zieke verkens gesteken; dit noemt

men : ’t vaan steken. — Voor verderen uitleg, z. Vuurwortel.

Vaareengst, v.? — Te Asper en omstr. — ld. als Varen.

Vaareenk, v.? — ld. als ’t voorg. w.

— Vaarkens, z. Oude—.

Vaaroest, v.? — Te Brussel, Vilvoorde. — ld. als Varen.

Valeriaan, v. — Te Lokeren, Mali, Sluizen, Tongeren en omstr. —
Valeriana officinalis L.; fr. Valériane officinale; vl. Gewone Valeriaan .

— Deze plant is van het volk gekend voor hare wortel, die als geneesmiddel

gebruikt wordt tegen de maagziekten.

— Vanger, z. Vliegen—.

Vanil, v. — Te Drongen, Leuven, Lokeren, Tongeren, Turnhout. —



384 VAR.

Alleenlijk gekend voor het welriekend zaad, dat bijzonder opgeleverd wordt

door de VaniUa claviculata Sw. en V. planifolia Andr. : fr. Vanille

daviculée en F. a feuilles planes.

Vanilde, v. — Te Gent en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Varems, v.? mv. — (Uitspr. Voïrems.) — Te Laarne. — ld. als Varen.

Varen, v. — Te Aarsehot, Brecht. Brussel. Gheel, Hersselt, Moll, Poppel,

Rethy, Veerle. — Algemeene naam door denwelken het volk de Varens of

Fougeren beduidt; lat. Filices; fr. Fougères. — Wij geven hier nevens

«, Aiplenium Ruta-muraria; — 6. een o, Opkioglossumvulgatum;— b. het uiteinde

der bloeiaar (vergroot', toonende de
opengaande kiemzakjes (fr. sporanges .

blaadje (vergroot , dragende 5 zaad-
hoopjes fr. sores).

de afbeeldingen : 1° van Asplenium Ruta-muraria L.: fr. Doradille

Rue-de-muraille ;x1. Muur-Streepvaren, Gemeene Muurruit ;— 2° van

Ophioglossum vulgatum L.; fr. Ophioglosse commune; vuig. Langue-de-

<fi

4i, Blad van Aspidium, voorzien van rondvor- 11
'

mige zaadhoopjes (fr. sores : — b, doorge- '

sneden zaadhoopje, toonende de kiemzakjes Jonge Varen nog aan hare voorkiem
{fr. sporanges).

(
fr.’proihalle) gehecht.(fr. sporanges).
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Polypodium vulgare L.; fr. Polypode commun

;

vl. Gemeene Naaktvaren

of Boomvaren, z. bl. 278.

—Varen, z. Arends— ,
Bed — , Boom — , Eik— , Hoei— ,

Ooi —
,
Padde—

,

S‘-Jans —

.

Varenkruid, o. — Te Aarschot, Hersselt, O.-L.-V.-Thielt, Oost-Roosbeke.

— Id. als Varen.

Varing v. — Ter Pinte, te Exaarde, Saffelare, Vollezeele.— Id. als Varen,

waarvan deze naam maar eene verb. is.

Varink, v. — Te Brussel en omstr. — ld. als Varen.

Varinkst, v.? — (Uitspr. Voïrinkst.) — Te Wetteren. — ld. als Varen.

Vastenavondbloemeken, o. — Te Appelterre. — Galanthus nivalis L.;

fr. Galanthine Perce-Neige

;

vuig. Perce-neige

;

vl. Winter-Melkbloem,

Sneeuwklokje. — Bloeit gewonelijk rond Vastenavond.

Vastenavondmuts, v. — Te Nieuwerkerke. — ld. als ’t voorg w.

Vastenavondzot, m. — Te Aalst. — ld. als Vastenavondbloemeken.

Vastenavondzotjes, o. mv. — Te Lokeren. — 1° ld. als Vastenavondbloe-

meken.— Z. ook Winterzottin. — 2° Men noemt alzoo ook (maar zeldzamer)

den Eranthis hiemalis Salisb.: fr. Eranthie d’hiver;\\. Winter-Lente-

bloem. — Deze twee soorten van planten bloeien rond Vastenavond.

Vastenavondzottekens, o. mv. — Te Assche, Boisschot, Exaarde,

Opwijck, Saffelare. — ld. als Vastenavondbloemeken.

Vastenouvenklokskes, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Vasten-

avondbloemeken.

Vastenouven’zot(ses), o. mv. — ld. als ’t voorg. w,

Veekruid, o. — Te Neer-IJssche. — ld. als Vuurwortel.

Veerranken, v. mv.— Te Wolverthem. — Verb. van Veilranken.— Z. dit w.

Veetsen, z. Vitsen.

Veeze, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem, West-

Cappel, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Hondsgras.

Veil, o. — Te Itteghem, Schelle, Schilde. — ld.

als Veilranken.

— Veil, z. Jads— ,
Jèd —

.

Veilranken, v, mv. — Te Londerzeel. — Hedera
Helix L.; fr. Lierrregrimpant;\ 1. Gewone Klimop
of Veil. — (Fig.)

Velder(w)te(n), v. mv. — Te Brecht, Exaarde,

Saffelare en in zuid. Belg.-Limb.— Pisum aiwense L.;

fr. Pois des champs; vuig. Pisaille; vl. Veld -

Hedera Helix.

25
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Veldètten, v. mv. — Te Oostham. — ld. als ’t voorg. w.

Veldlelie, v. — Te Ylamertinghe. — ld. als Koor>tvi>'de.

Veldlook, o. — Te Brussel en omstr., Molenbeek -Wersbeek, Oost-

Roosbeke. — Ornithogalum umbellatim L.; fr. Ornithogale en ombelle
3

vuig. Bame-d'onze-heures

;

vl. Schermdra-

gende Vogelmelk of Middagschoone. — Deze

plant groeit in het veld en is boldragend (fr.

bulbeuse) gelijk het Look. — (Fig.)

Veldmunt, v. — Te Boisschot, O.-L.-Y.-

Waver. — Mentha arvensis L.; fr. Menthe

des champs; vl. Akkermunt.

Veldsalaad, m.—Te Antwerpen, Bautersem.

Bierbeek, Cuttecoven, Gaver, Gulpen, Hoog-

straten, Leest, Meersen, O.-L.-Y.-Thielt, Sichen,

S l-Joris-Winghe, Steenockerzeel, Tessenderloo.

Turnhout, Yilvoorde, TYidoie, Wolverthem,

Wilryck en in zuid Belg.-Limb. — Valerianella olitoria Poll.; fr. Valé-

Ornithogalum umbellatmn.
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Veldsalaai, m. en v. — Te Brecht. — ld. als ’t voorg. w.

Veldsaloëd, m. — Te Leuven. — ld. als Veldsalaad.

Veldsaloï, m. — Te Neer-IJssche. — ld. als Veldsalaad.

Veldvioletten, v. mv. — Te Bautersem, Hove, Vertryck. — Viola tri-

color L.; fr. Violette tricolore; vuig. Pensee sauvage; vl. Driekleurige

Viool; vuig. Wilde Pensee.

Velters, v. of m. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Velder(w)te n).

Vénkel, o. — Te Diest, Mali, Sluizen, Vilvoorde. — Fceniculum offici-

nale All.; fr. Fenouil offcinal; vl. Venkel.

Verbena, v. — Te Leuven (uitspr. Verbeina), Oostham, Wetteren. —
Verbena hybrida Hortul.; fr. Verveine hybride; vl. Gekweekt Ijzer-

kruid. — Eene geweekte sieraadplant.

Verbrandplant, v. — Te Vilvoorde. — Agave americana L.; fr. Agave

d’Amérique; vl. Amerikaansche Agave. — (Fig. bl. 386.)— « Het sap der

bladeren wordt met voordeel op brandwonden gestreken. » (Vits, Mém.
cour. inéd.).

Vergeet-mij-niet, o. — Te Blauwput, Diest, Esschen (grenzen), Exaarde,

Gent en omstr
,
Kessel-Loo, Meersen, Moll, Park,

Rotterdam, Saffelare, Sichem. — Myosotis palus-

tris With.; fr. Myosotis des marais; vuig. Ne-

m’oubliez-pas

;

vl. Gemeene Vergeet-mij-niet;

d. Vérgissmeinnicht
,
Mauseohrchen. — (Fig.)

— Somtijds geeft men ook denzelfden naam aan

andere sorten van Myosotis
,

die niet aan de

waterkanten groeien en kleinere bloemen dragen,

b. v. M. intermedia Link; M. versicolor Sm.

(fr. M. intermédiaire; M. versicolore

;

vl.

Middelste V. en Veelkleurig V.)

— Vergeet-mij-niet, z. Blommeke —

.

Vergeet-mij-nietjes, o. mv. — Te Berg, Bloir,

Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen, Mali, Mil-

ieu, Nederheim, Sluizen, Tongeren, Turnhout. — ld. als Vergeet-mij-niet.

Vergefblomen, v. mv. — Te Asper en omstr.— Id. als Stinkende-Gauwe.

— Verb. van Vergiftbloemen. — De plant wordt aanzien als vergiftig.

Vergefkruid, o. — ld. als ’t voorg. w.

Vergif(t), o. — Te Mali, Sluizen. — Datura Stramonium L.; fr. Datura

Stramoine

;

vuig. Pomme-épineuse

;

vl. Doornappel. — (Fig. bl. 388.) —
De plant is zeer vergiftig.

Vergiftig-Kervel, m. — Te Herzeele en omstr.. Wilder, Wormhoudt.
— Id. als Scheerling. — De plant gelijkt op Kervel en is zeer vergiftig.
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Vergiftige-Miere, m.

— TeLokeren.— Id. als

Rooë-Moer. — De plant

is vergiftig en gelijkt

op Miere, d. i., te

Lokeren, Stellaria me-

dia Cyr.; fr. Stellaire

intermédiaire

;

vuig.

Mouron - des-oiseaux

;

vl. Gemeen Sterre-

kruid, Vogelmuur.

Vergoobloeme, v. —
Te D’Worp. — ld. als

Goudbloem 1°).

Vergouw, v. — Te

Exaarde, Saffelare.— Id.

als Stinkende -Gauwe.

— Vergouw, z. Stin-

kende—

.

Datura Stramonium.

Verkeerde-Lelie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Keizerskroon. —
De bloemen gelijken op Leliën en zij staan als verkeerd op de plant,

d. i. naar de aarde gedraaid, in plaats van omhoog.

Verkeerde-Wereld, m. — Te Asper, Exaarde, Saffelare. — ld. als

Geneeskruid. — Alzoo genoemd, omdat de plant, ofschoon afgesneden,

voortgaat met groeien.

Verkensbezen, v. mv. — Te Scheldewindeke. — De vruchten van de

Doorhage. — Z dit w.

Verkensbrood, o. — Te Vilvoorde. — Cyclamen europaeum L.; fr.

Cyclamen d’Europe

;

vuig. Pain-de-pourceau

;

vl. Varkensbrood. — De

stam der plant heeft den vorm van een broodje.

Verkensgers, o. — Te Aarschot, Blaasveld, Leest, Molenbeek-Wersbeek,

O.-L.-V.-Waver, S^Joris-Winghe, Wesemaal. — Polygonum aviculare L.;

fr. Renouée des oiseaux; vuig. Trainasse

;

vl. Vogel-Duizendknoop,

Kreupelgras. — De verkens eten de plant zeer graag.

Verkensgras, o. — Te Gheel, Hoogstraten, Hove, Messelbroeek, O.-L.-V.-

Thielt, Poppel, Sichem, Veerle. — ld. als ’t voorg. w.

Verkenkerse(n), v. mv. — Te Betecom, Huldenberg, Wesemaal. — De

vruchten van den Cerasus avium Mönch.; fr. Cerisier des oiseaux

;

vl.

Vogel-Kersenboom.
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Verkensklaver, m. — Te Thielen. — ld. als Yerkensgers.

Verkenskruid, o. — Te Gheel, Mechelen Schaffen. — ld. als Ver-

KENSGERS.

Verkensoor, o. en v. — Te Exaarde, Saffelare. — Saxifraga crassifolia

L.
;

fr. Saxifrage d feuilles épaisses

;

vl. Dikbladige Steenbreek. — Het

blad der plant is breed, langrond en taai gelijk een Verkensoor

.

Verkenspataten, v. mv.— Te Gent en omstr .
— Helianthus tuberosus L.;

fr. Hélianthe ou Soleil tubéreux; vuig. Topinambour — (Fig.)— De knollen

der plant gelijken

aan pataten (d. i.

aardappelen) en

worden tot voeder

aan de verkens

gegeven.

Verkenssteert,m.

— Te Vilvoorde. —
Anthurium Scher-

zerianum Schott.;

fr. Anthurium de

Scherzer. — « Zoo

genoemd naar het

zonderling gekruld

Uiteinde der bloem, Helianthus tuberosus.

dat goed aan eenen verkenssteert gelijkt. » (Vits, Mém. cour. inéd.J

Verkesges’, o. — Verb. van Verkensgras. — Te Wetteren. — ld. als

Verkensgers.

Verkesgroes, m. — Verb. van Verkensgras. — Te Gheel, Lichtaart,

Rethy, Turnhout. — ld. als Verkensgers.

Verkeskeze(n), v. mv. — Te D’Worp, Neer-IJssche. — ld. als Ver-

kenskerse(n).

Verkeskieèze(n), v. mv. — Te Oostham, Tongeren. — ld. als Ver-

kenskerse(n).

Verkeskieuze(n), v. mv. — Te Berg, Bloir, Eist, Mali, Nederheim,

Sluizen. — ld. als Verkenskerse(n).

— Verliezen, z. Pot —

.

Vernis’, o. — Wordt bijna overal gezegd. — Hetzelfde w. (vermis) wordt

in ’t fr. gebruikt. — De bijzonderste soort is de Kopalhars; fr. Vernis de

Copal , komende uit den stam van den Rhus copallina L.; fr. Sumac
Copal.
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Verslenzen, onz. werkw. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Neer-

IJssche, Poperinghe, Wercken, Zarren. — Verwelken, verslensen, van

planten sprekende: fr. se flétrir.

Versleunsen, onz. werkw. — Te Gent en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Verslinsen, onz. werkw. — Te Lokeren. — ld. als Verslenzen.

Versloensje, onz. werkw. — Te Brussel. — ld. als Verslenzen.

Verslokeren, onz. werkw. — Te Bailleul, Beerst, Berthen, Clercken,

Dixmuide, Meteren, Oost-Roosbeke, Vleteren, Wercken, Zarren. — ld. als

Verslenzen.

Verveine, v. — Te Drongen, Turnhout, Wormhoudt en omstr. — ld. als

Verbena.

Vet-Olm, m. — Wordt bijna overal gezegd. — Ulmns Campestris L.,

var. latifolia; fr. Orme champêtre, var. d larges feuilles

;

vl. Gewone

Olm , var. met breede bladeren, Vet-Olm. — Wordt veel langs de groote

wegen en de wandellanen geplant.

Veuëlbekskes, z. Vogel —

.

Veugelkruid, z. Vogelkruid.

Veugelzaad, z. Vogelzaad.

Veuscheblaren, o. mv. — Te Rethy. — Verb. van Vorschenbladeren =
kikvorschenbladeren. — ld. als Lekblaren. — Deze planten hebben zeer

groote bladeren (hetgeen bijzonder de aandacht van het volk vestigt) en

groeien in vochtige, natte plaatsen, waar de kikvorschen zich gewoonlijk

ophouden.

Veuschestjèten, m. mv. — Verb. van Vossesteerten. — ld. als

KATTESTEERT 1°).

Vierpijl, z. Vuurpijl.

Vierstekken, z. Vuurstekken.

Vier-Uren-Bloem, v. — Te Huldenberg. — ld. als Lieve-Vrouw-

Bloemekens van-Perck.

Vijf-Vingerekruid, o. — Te Rethy. —
Potentilla reptans L.; fr. Potentille

rampante; vuig. Quintefeuille

;

v \.Krui-

pende Ganzerik. — (Fig.)— De bladeren

der plant zijn gevingerd (fr. digitées) en

dragen vijf blaadjes.

Vijgeboom, m. — Wordt bijna overal

gezegd. — Ficus carica L.; fr. Figuier

de Carie; vl. Carische Vijgelaar of

Vijgeboom. — (Fig.)

Kelk en kelkje (fr.

calice en calicule)

van Potentilla.
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Vijgeleer, m. — (Uitspr. Vêgeleir.)— Te Wetteren. — ld. als Vijgeboom.

Vikken, v. mv. — Te Diest, Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Sichem. — ld.

als Wikken.

— Vingerhoed, z. O.-L.-V. —

.

Vingerhoeden, m. mv. — 1° Te Brecht. — Campanula Rapunculus L.;

fr. Campanule Raiponce ; vl. Raapwortelig Klokje. — 2° Te Exaarde,

O.-L.-V.-Waver, Oostham, Saffelare, Thielen,

Veerlq .
— Digitalis purpurea L.; fr. Digitale

pourprée ; vl. Purper Vingerhoedskruid. —
(Fig.)—De bloemen van voorgenoemde planten

hebben een weinig den vorm van vinger-

hoeden.

Vingerhoedjes, o. mv. — Te Landen. —
ld. als ’t voorg. w. 2°)

Vingerhoedskruid, o. — Te Gent. — ld.

als Vingerhoeden 2°).

Vingerhoeien, m. mv. — Te Gheel. — ld.

als Vingerhoeden 20 ,

1

.

Vingerkruid, o. — Te Vollezeele. — ld. als

Geneeskruid. — « De bladeren dezer plant

worden op de vingeren gelegd, als men er in

gesneden heeft. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Vinkdoorn, m. — Te Eecloo. — Ligustrum

vulgare L.; fr. Troëne commun;\\. Gewoon

Mondhout.

Vinkel, o? — Te Bautersem, Bierbeek,

Neer-IJssche, Vertrijck. — ld. als Vénkel.

Vinkelhout, O. — Te IngOyghem. — ld. als Digitalis purpurea.

Vinkdoorn. — « Misschien eene verb. van Venkelhout, zinspelende op den

aangenamen reuk der bloemen. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Violen, z. Violet(ten).

— Violen, z. Wilde —

.

—Violet, z. Wul—

.

Violetjes, z. Violet(ten).

Violet(ten), v. mv. — Deze naam is bijna overal in gebruik om, in ’t

algemeen, het geslacht Viola Tourncf. (fr. Violette; vl. Viool) te beduiden.

— Op vele plaatsen ook geeft men denzelfden naam aan den Viola

odorata L.; (fr. Violette odorante;\\. Welriekende Viool) en aan den

V. tricolor L., var. hortensis (fr. Grande Pensée ; vl. Groote drie-

kleurige Viool, Groote Pensée).
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— Violetten, z. Bosch —
,
Honds — . Paarde —

,
Veld — , Wilde —

.

Violetse, Violetses, z. Violet(ten).

Violette-Leschbloem, v. — (Uitspr. Fleutte-Lessbloem). — Te Berg,

Bloir, Genoels-Elderen, Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als Hoflisch. — De

bloemen zijn violet van kleur. — Leschbloem = verb. van Lischbloem

;

fr. Iris.

Violier, v. — Te Dixmuide en omstr., Oost-Roosbeke. — Cheiranthus

Cheiri L.; fr. Giroflée Violier; vuig. Giroflée de Muraille, Murailler ;

vl. Steenviolier, Muurviolier.

Viooltjes, z. Violet(ten).

Vironikats, v. mv. — Te Asper en omstr. — Algemeene naam om de

verscheidene soorten van Veronica Tournef. te beduiden (fr. Véronique;

vl. Eereprijs).

Vischblad, o. — Te Hoogstraten. — Algemeene naam om verscheidene

soorten van Pota-

mogeton L. (fr. Pota-

mot; vl. Fontein-

kruid) te beduiden. De

meest verspreide soor-

ten zijn de P. natans

L.; P. polygonifolius

Pourr. en P. alpinus

Balb.; fr. P. nageant,

P. d feuilles de Re-

nouée en P. des

A Ipes

;

vl .DrijvendF.

,

Duizendknoopbladig

F. en Alpen-F—(Fig.)

— Waterplanten wier

bladeren op het water a
>
Bloeiende stam van Potamogeton;— b, bloem (vergroot);— c, doorgesnedene vrucht.

uitgestrekt liggen.

Vitsen, v. mv. — Te Asper, Bautersem, Bierbeek, Brugge en omstr.,

Droogenbosch, Herent (uitspr. Fitsen), Hove, Huldenberg, Leest, Leuven

(uitspr. Fitsen), Londerzeel, Molenbeek-Wersbeek, Nederbrakel (uitspr.

Veetsen), Neer-IJssche, O.-L.-V.-Waver, Oost-Roosbeke, Perck, Rethy,

Vertrijck (uitspr. Fitsen), Vlamertinghe, Vollezeele, Wormhoudt en omstr.

— Algemeene naam om de verscheidene soorten van Vicia L. (fr. Vesce

;

vl. Vitse of Wikke; d. Wicke ; eng. Vetch; ital. Vezza; gr. B(xtov) aan

te duiden.
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Vlakke, v. — Te Merchtem. — Caltha palustris L.; fr. Populage des

marais ; vl. Moeras-Dotterbloem. — « De bladeren zijn breed en plat; dus

vlak. » (Vits. Mém. cour. inéd.)

Vlambloem, v. — Te Gent. — Phlox Drummondii Hook.; fr. Phlox de

Drummond; vl. Drummonds Vlambloem.

Vlas, o. — Deze naam is overal in gebruik voor het beduiden van den

Linum usitatissimum L.; fr. Lin cultivé; vl. Gekweekt Vlas.

—Vlas, z. Blauwe —
,
Roode — , Wild —

.

Vlaschaardswortels, v. mv. — Men zegt ook — workels. — Te Asper

én omstr. — Wortelen die op den vlasakker (= vlaschaard) gezaaid zijn;

(fr. Carottes semées dans un champ qui a donné du lin).

— Vlasken, z. Fijn —

.

Vlaskruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Linaria vulgaris Mill.; fr.

Linaire commune ; vl. Gemeen of Groot Vlaskruid. — De bladeren van

dit kruid gelijken zeer op die van het Vlas; van daar de lat., fr. en vl.

naam der plant.

Vlaswortels, v. mv. — Men zegt ook — workels. — Te Asper en omstr.

— Wortelen die in het Vlas gezaaid zijn.

Vlaszaad, o. — Te Esschen (grenzen), Thourout. — Fr. graine de lin .

Vlees(ch)kars, v. — Te Antwerpen en omstr. — ld. als Vlees(ch)kerse.

Vleeschkazen, v. mv. — Te Lokeren en omstr. — ld. als ’t volg. w.

Vlees(ch)kerse, v. — Te Brecht, Turnhout en omstr. — De vruchten

van den Cerasus avium Mönch., var. Juliana DC.; fr. Guignier; vl.

Spaansche Kersenboom.

Vleeschkessen, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — ld. als ’t voorg. w.

Vleeschkêzen, v. mv. — 1° Te Lichtaart. — ld. als Vlees(ch)kerse. —
2° Te Thourout. — De vruchten van den Cerasus avium Mönch., var.

Duracina DC.; fr. Bigarreautier ; vl. Bonle-Spaansche-Kersenboom .

Vleeskrieke(n), v. mv. — Te Esschen (grenzen). — ld. als Vlees(ch)kerse.

Vleiskièze, v. mv. — Te Tongeren. — ld. als Vleeschkêzen 2°).

Vleiskieuze, v. mv. — Te Berg, Bloir, Mali, Nederheim, Sluizen. — Soms

zegt men ook Witte — . — ld. als Vlees(ch)kézen 2°).

Vlekkenkruid, o. — Te Hauwaart, O.-L.-V.-Thielt. — Pulmonaria

officinalis L.; fr. Pulmonaire officinale; vl. Gemeen Longenkruid. —
« De bladeren dezer plant zijn schoon gevlekt. — Bijgeloovige personen

hebben in die vlekken eene zekere overeenkomst meenen te bespeuren

met de vlekken van het hoornvlies der oogen, en wenden den P. officinalis

dan ook tegen die ziekte aan, onder het uitspreken eeniger geheimzinnige

woorden. — Slecht zou hij er van af komen, die met dit bespottelijk ge-

bruik zou durven lachen. » (Vits, Mém. cour. inéd.)
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Vlekkruid, o. — 1° Te Cortenbosch. — ld. als ’t voorg. w. — 2° Te

Bautersem, Vertrijck. — Capsella Bursa-Pastoris Mönch.; fr. Capselle

Bourse-d-pasteur

;

vl. Herderstaschje. — Sommige personen gebruiken

deze plant tegen de vlek op de oogen.

Vlèskazen, v. mv. — Te Beerst, Dixmuide, Eessen, Woumen, Zarren. —
ld. als Vlees(ch)kêzen 2°).

Vliebeiterkes, o. mv. — Te Asper en omstr. noemt men alzoo den

Coreopsis L., bijzonder den C. auriculata L.: fr. Coreopsis auriculé .

— De bloemen dezer sieraadplant hebben, van verre, eenige gelijkenis met

eenen vliebeiter (= vlinder).

Vtieèskieèzen, v. mv. — Te Oostham. — ld. als Vlees(ch)kerse.

Vliegenpaddestoel, m.—Te O.-L.-V.-Thielt.

—

Agaricus muscarius L.; fr.

Agaric tue-mouche. — (Fig.) —
Een zeer vergiftige Paddestoel:

van boven schoon rood van

kleur, met witte pokken.

Vliegenvanger, m. — Te

Vilvoorde. — Dionaea musci-

pula Eli.; fr. Dionêe attrape-

mouches. — De bladeren der

plant sluiten zich bij het aan-

raken der vliegen
,
die er aldus

in gevangen worden. — Z. ook

T volg. w.

Vliegevanger, m. — Te Rethy.

— Drosera rotundifolia L.-. fr.

,
Agaricus muscarius.

Rossolis a feuüles rondes; vl.

Rondbladige Zonnedauw . — (Fig. bl. 237.)— Alzoo genoemd om de muggen

en kleine vliegen die men soms op de bladeren der plant gevangen vindt

:

zij vinden den dood in het slijm dat klierachtige draadjes laten uitvloeien.

Vliendeleer, m. — Te Laarne, Wetteren. — ld. als Vlier.

Vliender, m. — 1° Te Baarle, Drongen, Exaarde, Landegem, Saflfelare.

— Id. als Vlier. — 2° Te Oost-Roosbeke. — ZEgopodium Podagraria L.;

fr. Ègopode des goutteux; vl. Zevenblad.

— Vliender, z. Wilde —

.

Vlienderboom, m. — Te Brugge en omstr., Dixmuide, Lokeren. — ld. als

Vlier.

Vlienderhout, o. — Te Bambecque, Dixmuide en omstr., Herzeele,

Ledringhem, Oost-Roosbeke, Vlamertinghe, Wilder, Wormhoudt. — Sam*
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bucus nigra L.; fr. Sureau noir; vl. Zwarte Vlier of Vlierboom,

Gemeene V.

Vlier, v. — Te Laarne, Moll, Wetteren. — Sambucus nigra L.; fr.

Sureau noir ; vl. Zwarte Vlier of Vlierboom, Gemeene V.

— Vlier, z. Water —, Wilde —

.

Vlierbezen, v. mv. — Te Gent en omstr., Lokeren. — De vruchten van de

Vlier ; z. dit w.

Vlierblomme, v. — Te Gent en omstr., Lokeren. — De bloemen van de

Vlier; z. dit w.

Vlierboom, m. — Te Brugge en omstr., Dixmuide en omstr., Gent en

omstr. — ld. als Vlier.

Vlieren, v. mv. — Te Rethy. — ld. als Violier.

Vlieweiterkes, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Vliebeiterkes.

Vlinder, z. Vliender.

Vlirkes, o. mv. — Te Rethy. — ld. als Violier.

Vlokgras, o. — Te Poppel. — ld. als Flokgras.

Vlotkruid, o. — Te Hoogstraten. — Ranunculus fluitans Lmk.; fr.

Renoncule flottante ; vl. Vlottende Ranonkel.— Het bovenste gedeelte van

den stam van dit kruid, vlot op de oppervlakte der loopende waters.

— Vodden, z. Wollen —

.

Voeiering, v. — Te Huldenberg. — Pteris aquilina L. ; fr. Ptéride

Aigle-impériale ; vuig. Grande Foug'ere ; vl. Adelvaren. — Waarschijn-

lijk eene verb. van Varing = Varen; (fr. Fougères), naam die op andere

plaatsen in gebruik is.

—Voet, z. Bie —
,
Kalfs — , Kraai — ,

Padde —
,
Vogel —

.

Vogelbekskens,o.mv.— Te Asper, Huise, Singem. — Id.alsMEERSCHRATEL.

— De bloem dezer planten gelijkt op een Vogelbeksken of Vogelskopken.

Vogelgerst, v. — Te Testelt. — Phalaris canariensis L.; fr. Alpiste

des canaris; vl. Gewoon Kanariegras. — Wordt als voeder voor de

vogels gebruikt.

Vogelgoed, o. — Te Sichem, Turnhout, Vosselaar. — Setaria viridis

P. Beauv.; fr. Sétaire verte; vl. Groene Naaldaar. — Het zaad dezer

wilde grassoort is door vele vogels gezocht.

Vogelkruid, o. — Te Oost-Roosbeke, Wormhoudt en omstr. — ld. als

Muur. — Dit kruid wordt door vele vogels gegeten.

Vogelmoer, m. — Te Hoeleden, Hoogstraten. — ld. als ’t voorg. w.

Vogelszaad, o. en m. — Te Messelbroeck. — Panicum miliaceum L.;

fr. Panic Millet: vl. Pannikgras, Gierst. — Het zaad wordt door de

vogels, en bijzonder door de kanarievogels, gegeten. — Z. ook Vogelzaad.
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Vogeltjeszaad, o. — Te Esschen (grenzen). — ld. als Vogelzaad.

Vogelvoet, m. — 1° Te Sichem. — Oplismenus Crus-Galli H. en B.;

fr. Oplismène Pied-de-coq; vl. Hane-

voetachtige Oplismenus 2° Te O.-L.-Y.-

Thielt, Oostham, Sichem. — Digitaria

Rich., in ’t algemeen: fr. Digitaire; vl.

Vingergras. — (Fig.) — De vingervor-

mige bloeiwijze dezer grassoorten gelijkt

op eenen vogelvoet.

Vogelwaai, v.? — Te Oostham. — ld.

als Braak 1°).

Vogelzaad, o. — Te Aarschot, Bailleul,

Bautersem, Berthen, Bierbeek, D’Worp, Bloeiwijze van Digttana.

Gent en omstr.. Leuven, Meteren, A'eer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt, Sl-Jans-

Cappel, Yertrijck, Vleteren, Wesemaal. — Setaria italica P. Beauv..

fr. Sétaire d’Italië; vuig. Millet des oiseaux; vl. Italiaansehe Naald-

aar; vuig. Italiaansehe Vogelgierst. — Het zaad dezer grassoort is zeer

gezocht door de vogels, bijzonder de kanarievogels.

— Vogelzaad, z. Wilde —

.

Volderskruid. o. — Te Gent. — Dipsacus fullonum HUI. en D. sylves-

tris MUL; fr. Cardère d foulon

;

vuig. Chardon-d-foiilon en C. sauvage

;

vl. Volders-Kaardebol en Wilde K. — Deze planten (hunne bloemhoofdjes)

werden eertijds door de volders gebruikt, om de wol te kammen.

Vonk, v. — Te Neer-IJssche. — ld. als Zwam.

Vorkettekens, o. mv. — Te Hove. — Verscheidene soorten van Gera-

nium L., bijzonder de G. Robertianum L. en de G. molle L.; fr. Gera-

nium Herbe-a-Robert en G. mollet; vl. Stinkende Ooievaarsbek (fig.

bl. 273) en Zachte O. — « Zoo genoemd naar de lange, uitstekende stem-

pels, die eenige gelijkenis hebben met de vorketten dunne, ijzeren stangen)

van eenen regenscherm. » Yits. Mém. cour. inéd.J

Vorm, m. — Te Exaarde. — ld. als Varen. — Verb. van Varen of wel

plant van schoonen vorm
,
schoon van gemaaksel.

Vormkruid, o. — Te Molenbeek-Wersbeek. — ld. als ’t voorg. w.

Vorschendrek, m. — Te Yosselaar (Antwerpen). — ld. als Paddegerek.

— « Deze plantjes vindt men op stilstaande waters, waarin zich gewoonlijk

vorschen ophouden. » (Yits, Mém . cour. inéd.)

Vorschenkool. m. — Te Yollezeele. — ld. als ’t voorg. w.

Vorschenkruid, o. — Te Haren. — ld. als Yischblad. — Deze planten

groeien in stilstaande waters, waar zich gewoonlijk vorschen ophouden.
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Vorschensurkel, m. — Te Hever. — Oxalis Acetosella L.; fr. Oxalide

Petite-Oseüle

;

vl. Gewone Klaverzuring . — De plant groeit in belom-

merde en vochtige plaatsen, waar dikwijls vorschen aangetroffen worden;

daarenboven zij heeft den smaak van Zurkel.

— Vosje, z. Roode — , Witte —

.

Vossesteert, m. — Te Sichem. — ld. als Kattesteert 1°).

Vossesteerten, m. mv. — 1° Te Messelbroeck, O.-L.-V.-Thielt, Vollezeele.

— Amarantus caudatus L.; fr. Amarante d queue; vuig. Queue-

de-renard; vl. Steertvormige Amarant; vuig. Vossesteert. — 2° Te

Vilvoorde. — Polygonum oriëntale L.: fr. Renouée d’Oriënt; vl. Ooster-

sche Duizendknoop. — Alzoo genoemd naar den vorm der bloemtrossen.

Vossestèt, m. mv. — De vorm van ’t enkelvoud is Vossestat. — In zuid.

Belg.-Limb. — ld. als Vossesteerten 1°).

Vossetjête(n), m. mv.— Te Bloemendaal, Brussel, Neer-IJssche, Tervuren.

— Id. als Vossesteerten 1°).

Vreemde-Canadas’, m. — (Uitspr. Vreumde — .) — In zuid. Belg.-Limb.

— Populus monilifera Ait.; (P. virginiana Desf.); fr. Peuplier d cha-

pelet; vl. Rosekransachtige Populier. — Deze soort wordt zelden

aangetroffen in zuid. Belg.-Limb. en wordt niet sedert lang geplant :

van daar Vreemde — genoemd.

Vrikke(n), v. mv. — Te Bierbeek, Poppel (uitspr. Frikken), Sl-Joris-

Winghe, Turnhout. — Algemeene naam om de verscheidene soorten van

het geslacht Vicia L. (fr. Vesce

;

vl. Vitse of Wikke; d. Wicke

;

eng.

Vetch; ital. Vezza; gr. Bóaov) aan te duiden. — Nogtans wordt deze

naam, in voornoemde plaatsen, bijzonder gegeven aan de soorten met fijne

blaadjes, als Vicia angustifolia A1L; F. tetrasperma Mönch. en F. hirsuta

Koch; fr. Vesce d folioles étroites ; V. tétrasperme en F. hérissée

;

vl.

Smalbladige Wikke of Vitse; Vierzadige W. en Ruige W.
Vroeg-op, m. — Te Messelbroeck. — ld. als Italiaander. — « De boom

groeit zeer snel. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

— Vrouwkens, z. Naakte —

.

Vrouwliê-Tongen, v. mv. — Te Brecht. — Populus tremula L.; fr.

Peuplier Tremble; vl. Ratel-Populier. — « Vrouwlié is eene veel

gebruikte verkorting van Vrouwlieden (fr. femmes). — De bladeren van

dezen boom worden bij het minste windje bewogen en zijn dus bijna nooit

stil. — Zoo beweert men dat het ook gesteld is met de tongen van vele

vrouwen? » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Vuilboom, m. — Te Poppel. — Cerasus Padus DC.; fr. Cerisier d

grappes

;

vuig. Mérisier d grappes ; vl. Tropjes-Kersenboom of Hondskers.
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— cc Het hout geeft eenen vuilen geur als men het van de schors ontbloot. »

— (Vits, Mém. cour. inéd.)

Vuil-Neuskes, o. mv. — Te Beerst, Dixmuide, Eessen (uitspr. Vule-

Nemen), Oost-Roosbeke (uitspr. Veul-NeuskesJ, Wercken, Woumen
(uitspr. Vule-NeuzenJ. — ld. als Trobbels.

Vule-Neuzen, m. mv. — Z. ’t voorg. w.

—Vuur, z. Koolken —
,
Kooltje —

, Kooltjes —

.

Vuurbloem, v. — Te Gent en omstr. — ld. als Vlambloem. — Zoo genoemd

naar de kleur der bloem.

Vuurbos, m. — Te Rethy. — Clematis recta L.; fr. Clématite droite;

vl. Rechte Klim- of Vuurstruik.

Vuurdoorn, m. — Te Exaarde, Saffelare.— Crataegus Pyracantha Pers.;

fr. Aubëpine Buisson-ardent

;

vl. Vuurdoorn, Mozesboom.

Vuurkooltje, o. — Te Assche en omstr. — ld. als Bloeddrop. — Zoo

genoemd om de vuurroode kleur der bloemen.

Vuurkruid, o. — 1° Te Molenbeek-Wersbeek. — ld. als Geneeskruid. —
2° Te Gent en omstr. — ld. als Brandkruid. — 3° Te Aarschot, Bautersem,

Hauwaart, Huldenberg, Leest, Londerzeel, Messelbroeck, Neerpelt, O.-L.-V.-

Thielt, Oplinter, Perck, Poppel, Steenockerzeel, Vertrijck, Vollezeele,

Wesemaal. — ld. als Vuurwortel.

— Vuurkruid, z. Wild —

.

Vuurpijl, m. — Te Gheel. (uitspr. Vierpijl), Gierle, Hoogstraten, Rethy,

Vilvoorde. — Tritoma uvaria Curt. (Kniphofia uvaria Hook.); fr.

Tritome d grappe. — Zoo genoemd naar den vorm en de kleur der bloemen

:

zij zijn vuurrood en zijn pijlvormig gerangsgchikt.

Vuurroosje, o. — ld. als Bloeddbop.

Vuurstekken, m. mv.— TeBoisschot, Hoogstraten, Molenstede, Schaffen.

— Id. als Vuurwortel.

Vuurwerk, o. — Te Gent en omstr. — ld. als Vuurpijl.

Vuurwortel, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Hellebwus viridis L.; fr.

Hellèbore verte

;

vl. Groen Nieskruid; d.Feuerwurzel, Nieswurzel.—

(Fig.) — (c Zinspeling op de hevige, huidonste-

kende werking der plant. Bij sommige ziekten

der verkens (als zij vurig zijn), maken de

boeren een gat in het oor van het dier en steken

daar een stukje vuurwortel (of vuurkruid) in.

Weinig tijds daarna begint het oor te zwellen,

wordt heet en pijnlijk, en na eenige dagen

valt er een rond lapje vleesch uit. » (Vits,

Mém. cour. inéd.)
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w
Waai, v. — Te Bloir, Freeren, Genoels-Elderen, Herderen, Ketzingen,

Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — ld. als Wilg.

— Waai, z. Druuf —
,
Krop — , Vogel —

.

Waaiboom, m. — 1° Te Rethy, Turnhout. — Populus tremula L.; fr.

Peuplier Tremble; vl. Ratel- Populier. — De bladeren van dezen boom

waaien, d. i. worden bewogen door het minste windje. — 2° Te Asper, te

Gheel en te Lichtaart noemt men alzoo ook den Populus pyramidalis Rozier

(P. italica Mönch., P. fastigiata Poir.); fr. Peuplier pyramidal, Peu-

plier d’Italië; vl. ltaliaansche Populier.

Waaiged, m. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — Clematis Vitalba L.;

fr. Clématite des haies ; vl. Hegge-Klimkoorde. — (Fig. bl. 201.) —
Waaiged= verb. van Wijngaard : de stam der plant gelijkt op dien van

den Wijngaard of Wijnstok. De lat. naam Vitalba = Vitis alba =
Witte Wijngaard schijnt denzelfden oorsprong te hebben.

Waaigood, z. Wijngaard.

Waaindruveboum, z. Wijndrüive(n)boom.

—Waaingoïrd, z. Wilde —

.

Waalbezen, v. mv. — 1° Te Bautersem. — Verb. van Aalbezen. — ld.

als Aalbeier. — 2° Te Peer. — ld. als Boschbezen. — Waarschijnlijk eene

verb. van het duitsche Waldbeeren. Wald — woud, bosch. — Deze

soort wordt alleenlijk in de bosschen aangetroffen.

Waalke(n)s, m. mv. — Te Oost-Roosbeke. — Eene var. van Aardappel,

komende waarschijnlijk uit het WalenXmA en daarom Waalke(n)s (fr. petits

wallons) genoemd.

Waarmoech, o. — (Moech wordt uitgesproken gelijk ’t fr. mouche). —
Te Gent en omstr. — A triplex hortensis L.; fr. Arroche desjardins ; vuig.

Arroche, Bonne-Dame ; vl. Hof-Melde. — Verb. van Warmoes, naam

die, in ’t vl., ook de Moeskruiden in ’t algemeen, beteekent.

Waarmoes, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Men zegt ook Warmoes. —
Bèta vulgaris L., var. Cycla; fr. Poirée. — Eene var. van Gemeene Beet,

die in de moestuinen gekweekt wordt en zich onderscheidt door de dikke

nerven der bladeren. — Wordt als moeskruid gebruikt.

—Waaigoot, z. Wulle —

.

Walstrood, n. — Verb. van Walstroo. — Te Oost-Roosbeke. — Galium

Aparine L.; fr. Gaillet Grateron; vl. Kleefkruid, Klevend Walstroo .

Warmoes, o. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Waarmoes. — Z. ook

Waarmoech.
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Wartekruid, z. Wrattekruid.

Waterbloem, v. — 1° Te Schelle. — Caltha palustris L.; fr. Populage

des marais; vl. Moeras-Dotterbloem. — De plant groeit in de moerassen en

aan de waterkanten. — 2° Te Deynze, Petegem. — Algemeene naam van al

•de kleine plantjes die, in de lente, de stilstaande waters groen doen worden.

Wordt bijzonder gezegd van de draadvormige Wieren (fr. Algues filamen-

teuses). — (Fig. bl. 347.)

Waterboterbloem, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Waterbloem 1°).

— Groeit aan den kant van ’t water en heeft botergele bloemen.

Watergras, o. — Te Hoogstraten. — Glyceria fluitans R. Br.; fr.

Glycerie ftottante; vl. Vlottend Zoetgras. — Dit gras is zoo genoemd

omdat het in het water wast.

Watergroen, o. — Te Hoogstraten. — Algemeene naam van het geslacht

Callitriche L., maar wordt bijzonder gezegd van de meest verspreide

soorten, C. stagnalis Scop., en C. vernalis Kütz.; fr. Callitriche des

étangs en C. printaniére; vl. Poel-Haarsteng en Voorjaars-H. — Deze

waterplanten overdekken bijzonder de stilstaande waters, als met een

groen tapijt.

Waterkas’, m. — Verb. van —Kers. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als

Waterkers.

Waterkers, m. — Te Baarle, Drongen, Kessel-Loo, Landegem, Machelen,

Park, Steenockerzeel, Turnhout, Vilvoorde. — Nasturtium fontanum

Aschs. (N. officinale R. Br.); fr. Cresson de fontaine; vl. Gemeene

Waterkers. — Zoo genoemd bij tegenoverstelling met den Hofkers,

{Lepidium sativum L.; fr. Passerage cultivé; vuig. Cresson alénois;

vl. Gekweekte Kers, Hofkers, Boterhamkruid) : de eene groeit in ’t

water en de andere wordt in den hof gezaaid.

Waterkès’, z. ’t voorg. w.

Waterklaver, m. — Te Antwerpen, Blaasveld, Oost-Roosbeke, Turnhout,

Zeelhem. — Menyanthes trifoliata L.; fr. Menyanthe trifolié; vuig.

Trèfle-d’eau; vl. Waterklaver. — (Fig. bl. 100.) — Groeit in ’t water der

moerassen en gelijkt op Klaver door zijne bladeren.

Waterkrieken, v. mv. — Te Wesemaal. — ld. als Spaans(ch)e-Kazen. —
Alzoo genoemd omdat zij zeer sappig of waterig zijn.

Waterkruid, o. — Te Wormhoudt en omstr. — Cardamine pratensis L.:

fr. Cardamine des prés; vuig. Cresson des prés; vl. Gemeene Veldkers.
— Kruid dat langs het water of in waterachtige plaatsen komt.

Waterlélé, v. — Te Gent en omstr., Wetteren. — Calla aethiopica L.

(Richardia— Schott.) ; fr. Calla d’Èthiopie ; vuig. Arum— . — Deze plant
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groeit in ’t water of heeft veel water noodig als zij gekweekt wordt, gelijk

in ons land; daarenboven haar witte kelk (bloeischeede
;
fr. spathej gelijkt

van verre op eene witte Lelie. — Z. ook ’t volg. w.

Waterlelie, v. — Te Ylamertinghe. — Nymphaea alba L.; fr. Nénuphar

blanc; vuig. Nénuphar ; vl. Witte Plompen. — De plant groeit in ’t water

en hare bloem gelijkt van verre op eene witte Lelie. — Z. ook ’t voorg. w.

— Waterlelie, z. Geelf— ,
Gele—

.

Morchella esculenia.

Waterlesse(n), v. mv. — Te Freeren, Ketzingen, Mali, Nederheim, Sluizen,

Tongeren. — Sparfanium ramosum Huds. en S. simplex Huds.; fr.

Rubanier rameux; vuig. Ruban-d’eau en R, simple; vl. Getakte

Egelskop en Ongetakte E. — Deze planten

groeien in het water. — Z. ook het w. Lèsse.

Waterlis’, v. — Verb. van — lisch. — Te

Beerst, Clercken, Dixmuide, Woumen. — ld. als

Grachtlisch.

Watermarille(n), v. mv. — In zuid. Belg.-Limb.

— Morchella esculenta Fr., var. flava; fr.

Morille comestible, var. jaune; vl. Gele

eetbare Morielje. — (Fig.) — Eene soort van

eetbaren Paddestoel, die gewoonlijk op ’t einde

van April in de weiden te voorschijn komt. —
Deze gele var. is minder gezocht; zij komt in de

wflterachtige plaatsen en heeft ook eenen water-

achtigen smaak.

Watermos’, o. — In zuid. Belg.-Limb. —
Men hoort dikwijlder Moerasmos', in denzelf-

den zin. — Men noemt alzoo, in ’t algemeen,

verscheidene soorten van Sphagnum L.; fr.

Sphagne of Sphaigne; vl. Veenmos. — (Fig.)

— Defce planten, door hunne opeenstapeling,

vormen allengskens de turf (fr. tourbe).

Waterpee, v. — Te Rethy. — (Enanthe

Phellandrium Lmk.; fr. (Enanthe Phel-

landre; vl. Water- Torkruid. — De plant

groeit in het water en, door hare wortels en

bladeren, gelijkt op eene pee(n) (fr. carotte).

Waterpomp, v. — Te Exaarde, Saffelare. —
ld. als ’t voorg. w. — De dikke buisvormige

stengel der plant, die altijd in het water groeit,

heeft aan eene pomp doen denken. sphagnum.

26
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sylvestris L.:

(Fig.) — De

Waterrids, o. — Te Poppel.

—

Polygonum Hydropiper L. •. fr. Renouée

Poivre-d'eau; vl. Waterpeper-Duizendknoop. — De plant groeit aan ’t

water en heeft eenen brandenden, peperachtigen smaak. — Rids en

Ridsel (z. ’t volg. \v.) zijn verb. van Roods , Roodset. — Z. deze woorden.

Waterridsel, o. — Te Hasselt. — ld. als ’t voorg. w.

Waterscheerling, v. — i° Te Rethy. — Cicuta virosa L.: fr. Cicutaire

vireuse

;

vuig. Ciguë-aquatique ;\1. Waterscheerling . — Deze plant groeit

in ’t water. Scheerling, alleen gezegd, bet. te Rethy, den Conium macu-

latum L.: fr. Ciguê tachetée; vuig. Grande-Ciguë; vl. Gevlekte Scheer-

ling of Dollekervel

.

— 2° Te Assche en omstr. — ld. als Waterpee. — De

bloemen en bladeren dezer plant gelijken op die van de Scheerling en zij

groeit in ’t water.

Waterspeurre, v. — Te Cagevinne- Assent, Wilsele. — Scleranthus

annuus L.: fr. Scléranthe annuel, Gnavelle — ; vl. Eenjarige Hard-

bloem. — De plant, met hare fijne bladeren, gelijkt een weinig op Speurre

of Spurie : z. dit laatste w.

Watervlier, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Angelica

fr. Angélique sauvage

;

vl. Wilde Engelwortel. —
plant komt in tt'ateraehtige plaatsen en de

bladeren gelijken op die van de Vlier (fr. Sureau

noirj.

Waterzak, m. — In zuid. Belg.-Limb. —
Balsamine hortensis Desport.: fr. Balsamine

desjardins; vl. Hofbalsemijn.—Alzoo genoemd

omdat de plant veel water noodig heeft, of omdat

de stam eene buitengewone hoeveelheid water

inhoudt.

Watterzakken, m. mv. — Te Huldenberg. —
ld. als Waterkriekex.

Waterzulker, m. — Te Exaarde, Saffelare. —
ld. als Lekblarex. — Deze soorten van Zulker

groeien altijd aan het water.

Wattel, v. — Te BaiUeul, Berthen. SWans-Cappel,

Wortel. — Z. dit w.

Weegblaren, o. mv. — Te Liehtaart. — ld. als Weegbree.

deren groeien bijzonder langs de wegen.

Weegbree, v. — Te Gulpen, Mechelen-a Maas, Poppel. — Plantago ma-

jor L.; fr. Plantain d larges feuilles

;

vl. Groote Weegbree. — De plant

groeit veel langs de wegen.

Blad van Angelica.

Vleteren. — Verb. van

Deze bla-
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Weeggers, o. — Verb. van Weeg- of Wegegras. — Te Blauwput,

Kessel-Loo, Molenbeek- Wersbeek, Park. — ld. als Verkensgers. — Deze

plant, die min of meer op gras gelijkt, groeit veel langs de wegen.

Weekschoon, v.?— Verb. van Wegeschoon, d. i. sieraad der wegen. —
Te Hove. — ld. als Weegbree.

Weendruiven, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Wijndruiven.

Weerouk, m. — In zuid. Belg.-Limb. —Id. als Wierook.

Wegaardsblaren, o. mv. — Te Berthem, Perck, Steenockerzeel, Vil-

voorde. — ld. als Weegbree. — Wegaardsblaren is samengesteld van

weg-aardfej en bladeren, d. i. bladeren die langs de wegen tegen de aarde

liggen.

Wegbeetblaren, o. mv. — Te Leest. — ld. als Weegbree. — De plant

groeit veel langs de wegen en de bladeren gelijken een weinig op

Beetbladeren.

Wegblaren, o. mv. — Te Bierbeek, Gheel. — ld. als Weegbree. — Deze

bladeren groeien veel langs de wegen.

Wegboomblaren, o. mv. — TeO.-L.-V. Waver. — ld. als Weegbree.

Wegbree, v. — Te Gheel. — ld. als Weegbree.

Wegeblaren, o. mv. — Te Aarschot, Bautersem, Hersselt, Merchtem,

O.-L.-V.-Thielt, Sichem, SMoris-Winghe, Tessenderloo, Vertrijck en in zuid.

Belg.-Limb. — ld. als Weegbree.

Wegegras, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Verkensgers. — Groeit

veel langs de wegen.

Wegenbeet, v. — Te Rethy. — ld. als Weegbree. — Z. ook Wegbeet-

blaren.

Wegentree, o.? — Te Boxtel. — ld. als Verkensgers. — Groeit veel langs

de wegen, waar het met de voeten getreden wordt.

Wegesblaren, o. mv.— Te Huldenberg, Mariakerke (West-VL), Molenbeek-

Wersbeek, Neer-IJssche, Saventhem. — ld. als Weegbree.

Wegkruid, o. — Te Wilrijck. — ld. als Weegbree.

Wegzaad, o. en m. — Te Gheel. — ld. als Weegbree. — De plant draagt

lange aren, op eenen rattensteert gelijkende en veel zaad inhoudende.

—Wei, z. Melk —

.

Weibloemekens, o. mv. — Te Hoogstraten. — ld. als Madeliefje.

— Weibloemekens, z. Koe —

.

Weigelia, v. — Te Leuven, Tongeren, Turnhout.— Weinig gekend onder

het volk. — Weigelia rosea Lindl.; fr. Weigélie d flears rosées. — Een

gekweekt struikgewas.

Weiolmkruid, o. — Te Assche en omstr. — Spiraea Ulmaria L.: fr.
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Spirée Ulmaire

;

vuig. Reine-des-prés

;

vl. Moeras-Spierstruik. — De

blaadjes der plant gelijken op de bladeren van den Olm.

Wè(i)lden-Druiveieere, m. — Te Gent en omstr. — ld. als Wilde-

Wijngaard.

Welle-Kastonjeboom, m. — Te Bierbeek.— ld. als Wilde-Kastanjeboom.

Wén, v. — Verb. van Winde. — Te Berg, Bloir, Mali, Sluizen. — ld, als

Koornwinde.

Wendroze, v. — Verb. van Windroos. — Te Vlamertinghe. — Anemone

nemorosa L.; fr. Anémone Sylvie

;

vl. Bosch- Windkruid; d. Kleine

Waldanemone, Windróschen.

Wepelbramen, m. mv. — Te Uitkerke. —Id. als Haagroze.

Wêrewin, v. — Te Bierbeek, Huldenberg, Neer-IJssche. — ld. als

Koornwinde.

—Wêrewin, z. Witte —

.

Werf, m.? — Te Baarle, Drongen, Exaarde, Landegem, Saffelare.— Salix

caprea L.; fr. Saule Marceau;\\. Ruige- of Water- Wilg.

Werfheit, o. — Verb. van — hout. — Te Asper en omstr. — ld. als ’t

voorg. w.

Wermès, o. — In zuid. Belg.-Limb. — Verb. van Warmoes. — ld. als

Waarmoech.

Wertekruid. o. — Verb. van Wrattekruid. — Te Nieuwerkerke. — ld.

als Stinkende-Gauwe. — Het geel melksap (fr. latex) der plant wordt door

vele personen gebruikt om de wratten (fr. vernies) te doen verdwijnen. —
Z. ook de twee volgende ww.

Wertenbloem, v. — Te Vollezeele. — ld. als Wendroze. — Deze plant

ontsteekt de huid en doet er puisten ontstaan.

Wertenkruid, o. — Te Aarschot, Berthem, Leest, O.-L.-V. Waver, Steen-

ockerzeel, Vollezeele. — Euphorbia helioscopia L. en Eu. Peplus L.: fr.

Euphorbe Réveil-matin en Eu. Peplus

;

vl. Zonnewendende Wolfsmelk

en Tuin- W. of Kroontjeskruid. — (Fig. bl. 220.) — Het wit melksap (fr.

latex) dezer planten wordt gebruikt om de werten (wratten ;
fr. vernies)

te doen verdwijnen.

Wervel, m.? — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Werf.

Wesse, z. Wisse(n).

Wettekrooid, o. — Te Brussel en omstr. — Verb. van Wrattekruid. —
Z. dit w.

Wettel, v. — Te Poperinghe. — ld. als Wortel. — Z. dit w.

Wettenkruid, o. — Te Bautersem, Kessel-Loo, Perck, Vertrijck. — ld.

als Wertenkruid.
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Weulge, z. Wilg.

Weulventanden, m. mv. — Verb. van Wolven — .
— Te Wetteren. —

ld. als Beere(n)tand.

Weulverbloem, v. — Te Gits. — Deze naam komt waarschijnlijk van

Wolverbloem of Wollige-bloem. — ld. als Kolbloem 1°). — Deze planten

zijn met wollige haartjes bedekt.

Weurft, m.? — Te Poppel. — ld. als Werf. — Te Poppel, beduidt deze

naam daarenboven ook al de andere soorten van Wilgen, die in ’t wild

groeien, als : Salix cinerea L. (fr. Saule cendré; vl. Grauwe Wilg);

S. alba L. (fr. S. blanc ; vl. Witte WJ; S. aurita L. (fr. S. a oreillettes;

vl. Geoorde WJ, enz.

—Weurft, z. Kruip—

.

Weurmkraud, o. — Verb. van Wormkruid. — In zuid. Belg.-Limb. —
Artemisia Judaica L.; fr. Armoise de Judée; vl. Alsem van Judea,

Bijvoet. — De bloemen en het zaad der plant worden in de geneeskunde

gebruikt (onder den naam van Semen-contra) als middel tegen de

wormen; van daar de naam. — Z. ook Wormkruid en ’t volg. w.

Weurmkruid, o. — Te Gent en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Weurtel, v. — Te Brecht, Esschen (grenzen), Gent en omstr., Lichtaart.

— Id. als Wortel.

—Weurtel, z. Arté — .
— Z. ook — Weuttel en — Wortel.

Weurvenhout, o. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Werf.

Weuttel, v. — Te Bierbeek, Brussel en omstr., D’Worp, Freeren,

Lichtaart, Neer-IJssche. — ld. als Wortel.

— Weuttel, z. Kalamus — . — Z. ook— Weuttel en — Wortel.

— Weuttelen, z. Better —

.

Weversblaren, o. mv, — Te Asper en omstr., Coolscamp, De Pinte,

Deynze, Exaarde, Gaver, Gits, Ingoyghem, Nieuwerkerke, SafFelare,

Vollezeele, Waarmaarde, Wetteren. — Waarschijnlijk eene verb. van

Wegaardsbldren of Wegesbldren. — Z. deze ww. — ld. als Weegbree.

— Weversblaren, z. Dobbel —

.

W(h)èthe-Jenevers, m. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sl-Jans-

Cappel, Vleteren.—De var., met witte vruchten, van den Ribes rubrum L.;

fr. Groseillier rouge ; \ 1. Roode Aalbessestruik.

—Wied, z. Malk —
,
Melk —

,
Stink —

,
Stinkende —

.

Wiedauw, Wiedouw, v. — Soms hoort men ook de uitspr. : Weddauw;

bijzonder in Fransch-Vl. — Te Bambecque, Dixmuide en omstr., Exaarde,

Herzeele, Ledringhem, Oost-Roosbeke, Saflelare, Thourout, Vlamertinghe,

Wilder, Wormhoudt. — Salix viminalis L.; fr. Saule des vanniers;

vuig. Osier blanc , Osier jaune; \ 1. Bind- Wilg, Bind-Wiscli.
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Wiedauwwissen, v. mv. — Te Thourout. — ld. als ’t voorg. w.

Wiejeboom, m. — Te Gulpen, Mechelen-a/Maas, Meersen. — Verb. van

Wilgeboom. — ld. als Wilg.

— Wiel, z. Cathriene —

.

Wielekensboom, m. — Te Lokeren. — ld. als Flikkerkesboom. — Alzoo

genoemd naar de vruchten, die, in

’t afvallen, draaien als wielekens

(fr. petites roues).

Wielen, o.? mv. — Te Mariakerke

(Oost-Vl.). — Orobanche minor Sutt.-,

fr. Orobanche mineure; vl. Kleine

Bremraap. — (Fig.)— Soms hoort men

zeggen : « Onze Klaver is dood

gewield. » (Vits. Mém. cour. inéd.)

Wieling, v. — Te O.-L.-V.-Thielt. —
Verb. van Wilg. — Z. dit w.

Wiemerkens, o. mv. — Z. Roode —

,

Zwarte —

.

Wièr, v. — Te Freeren, Tongeren.

— Verb. van Aar. — Z. dit vv.

Wieroek, m. — Te Bierbeek, Brussel

en omstr., D’Worp, Neer-IJssche. — ld.

als Wierook.

Wieroeëk. m. — Te Oostham. — ld.

als Wierook.

Wierook, m. — Te Bailleul, Berthen, 2, 3, Orobanche, levende, als woekerplant,
' ' ’ op den Kemp.

Dixmuide en omstr., Meteren, Oost-

Roosbeke, Poperinghe, S l-Jans-Cappel, Vleteren. — Fr. Encens. — Eene

welriekende gomhars (fr. gomme-résine) welke bijzonder voortkomt van

de Juniperus thurifera L., J. lycia L. en Boswellia thurifera Roxb.;

fr. Genévrier thurifère, G. de Lycie en Boswellie thurif'ere; vl.

Wierook- Geneverboom ; G. van Lycia en Wierook-Boswellia.

Wierouk, m. — Te Coninxheim, Tongeren. — ld. als Wierook.

—Wiesel, z. Melk —

.

—Wijgaard, z. Draai —

.

Wijm, v., Wijmen, v. mv. — Te Aalst, D’Worp (uitspr. Wêmen),

Exaarde, Laarrie, O.-L.-V.-Thielt, Saffelare, WT

etteren. — ld. als Wiedauw.

— Wijm, 'Wijmen komt waarschijnlijk van denzelfden wortel als ’t lat.

vimen en viminalis (Salix viminalis L.). — Vimen = alle hout, dat

gemakkelijk plooit, zonder te breken. Wijm heeft denzelfden zin.
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Wijmwisschen, v. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als ’t voorg. w.

—Wijn, z. Quina —

.

Wijnappel, m. — Te Hersselt en in zuid. Belg.-Limb. — Eene var. van

Appel, die min of meer eenen wz/wachtigen smaak en geur heeft. Daar zijn

Witte Wijnappels en Roode W., zoo genoemd naar de uiterlijke kleur

der vrucht.

— Wijnappel, z. Roode —
,
Witte —

.

Wijnbezeleer, m. — Te D’Worp. — ld. als Wijngaard. — Een boom

wiens beziën den wijn opleveren.

Wijnblom, v. — Te Esschen (grenzen), Lichtaart, Rethy, Turnhout. —
Calycanthus floridus L.; fr. Calycanthe fleari; vl. Bloeiende Kelkbloem,

Wijnbloem. — De bloem heeft eenen wz/>mchtigen reuk; hare donkere

roode kleur gelijkt ook niet slecht

op die van den wijn.

Wijnboomke, o.— Te Esschen

(grenzen) is deze naam somtijds

gebruikt in denzelfden zin als

t voorg. w.

— Wijndruif, z. Wilde — .

Wijndruive(n)boom, m. — Te

Bierbeek, Leuven (uitspr. Woën-

droëvebeufhjeumJ^eer-Ussche,

O.-L.-V.-Thielt, en in zuid.

Belg.-Limb. (uitspr. Waaindru-

veboum). — ld. als Wijngaard.

Wijndruiver, m. — Te Nederbrakel. — ld. als Wijngaard.

Wijngaard, m. — Te Bambecque, Brussel en omstr. (uitspr. Waaigóod),

Dixmuide en omstr., Herzeele, Ledringhem, Moll, Vilvoorde, Vlamertinghe,

ss

iV
Opengaande bloem van Vitis vinifera. Jonge druif. Doorgesnedene druif.

West-Cappel, Wilder, Wormhoudt. — Vitis vinifera L.; fr. Vigne vinifëre;

vl. Gemeene Wijnstok; d. Gewöhnliche Weinrebe, Weinstock; eng.

Vine; ital. Vigna; sp. Viï\a. — (Fig.) — Wijngaard (naam die alle dagen
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gebezigd wordt voor Wijnstok) is eigenlijk een grond, beplant met

Wijnstokken of Druivelaars (fr. vignoble).

—Wijngaard, z. Wilde — , Witte —

.

Wijningen, m. mv. — Z. Wijnappel.

Wijnkêzen, v. mv. — Verb. van Wijnkersen. — Te Oost-Roosbeke. —
ld. als Spaans(ch)e-Kazen.

Wijn-om, v.— Verb. van Wendt om.—Te Oeleghem.— Id. als Haaglelie,

Winde. — De plant windt zich om de takken en planten die zij ontmoet.

Wijnpeer, v. — Te Nieuwerkerke, Turnhout. — Eene var. van Peer,

die eenen wijnachügen smaak

heeft.

Wijnruit, v.—Te Hoogstraten.

— j

R

ata graveolens L. ;
fr. Rue

fétide; vl. Sterkriekende Ruit

of Wijnruit. — (Fig.)

Wijwaterborstel, m. — Te

Exaarde, Saffelare. — Idem als

Volderskruid. — Verb. van

Gewijd-waters-borstel = een

borstel om het gewijd water te

werpen of uit te deelen, in de

kerk (fr. goupillon). — De stekel-

achtige zaadbollen dezer planten

gelijken waarlijk op kwispels of

kwasten (fr. goupillons); van

daar de naam. Ruta graveolens.

Wikken, v. mv. — Te Boxtel, Mechelen-a/Maas, Meersen, Peer en overal

in zuid. Belg.-Limb. — Algemeene naam van het geslacht Vicia L.; fr.

Vesce; vl. Wikke of Vitse. — Somtijds geeft men ook denzelfden naam

aan den Vicia sativa L.: fr. Vesce cultivée; vuig. Vesce; vl. Voeder-

Wikke of Vitse; d. FMterwicke

;

eng. Vetch, Fitch; zw. Viker; slav.

Wijkew

;

ital . Vezza

.

—Wikken, z. Klein — , Klein-Wilde — ,
Wilde —

.

Wil—
,
z. ook Wilde —

.

Wü-Ebbere(n), v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — De, in ’t wild groeiende,

Fragaria vesca L.; fr. Fraisier comestible; vl. Aardbezie of Maand-

bloeier. — (Fig. bl. 409.) — Wil = verk. van Wildfe) (fr. sauvage).

Wil-Flas, o. — Verb. van Wild-Vlas. — Te Asper en omstr. — ld. als

Vlaskritd. — De plant heeft bladeren als Vlas.
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Wil-Fleutte, v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Hondsvioletten. —
Verb. van Wilde- Violetten of Violen.

Wil-Kerksleuterkes, o. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — Primula ela-

tior Jacq. en P. offcinalis Jacq.; fr. Primevère élevée en P. officinale;

vl. Hoogstengelige Sleutelbloem en Gemeene S. — (Fig. bl. 104 en 186.)

— Deze wilde soorten zijn alzoo genoemd bij tegenoverstelling met den

P. Auricula L., die in de tuinen gekweekt wordt en kort af Kerksleu-

terkes heet. — Z. Kerksleuterkes.

Wil-Kieuze, v. mv. — Verb. van Wilde-Kersen. — Te Berg, Eist, Mali,

Nederheim, Sluizen. — Cerasus avium Mönch.
;
fr. Cerisier des oiseaux y

var. sauvage; vuig. Mérisier; vl. Vogel-Kersenboom.

Wil-Kièze, v. mv. — Te Tongeren. — ld. als ’t voorg w.

Wil-Krieke(n), v. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — Verb. van Wilde —.

— Men nqpmt alzoo den Prunus

spinosa L. (fr. Prunier épineux;

vuig. Prunellier, Êpine noire; vl.

Sleedoorn) (fig.); in tegenoverstelling

met den Prunus insititia L. (fr. Pru-

nier sauvage; vl. Wilde Pruim-

boom) : men eet de vruchten dezer

laatste soort, maar niet die van de

eerste; deze vruchten worden aldaar

krieken genoemd.

Wil-Roze(n)-van-Egypte, v. mv. —
Verb. van Wilde — . — Te Genoels-

Elderen, Herderen. — ld. als Wille-Rozejip.

Wil-Spénaatje, v. — Verb. van Wilde-Spinazie. — Te Mali, Nederheim,
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Sluizen. — Atriplex hastata L.; fr. Arroche hastée; vl. Piekbladige

Melde. — Het volk heeft, in de bloem en in de bladeren der plant, eenige

gelijkenis gezien met de Spinazie die in de tuinen gekweekt wordt, en

dewijl deze plant in ’t wild groeit, wordt zij TFï/öte-Spinazie geheeten.

Wil-Waaië, z. Wilde-Wilgen.

Wüd-Geite(n)blad, o. — Overal waar ’t w. Geite(n)blad in gebruik is

<z. dit w.), om den Lonicera Caprifolium L.

(fr. Chèvrefeuille des jardins;\\. Tuin-Geite-

blad) te beduiden, voegt men er het w. Wild

bij, als het spraak is van den Lonicera Pericly-

menum L.: fr. Ch. des bois; vl. Wild-G. —
Deze soort groeit in ’t wilde; de andere wordt

gekweekt.

Wild-Kalishout, o. — In zuid Belg.-Limb. —
Solanum Dulcamara L.; fr. Morelle Douce-

amère; vl. Bitterzoet. — (Fig.) — Z. ook

Kalishout. — Somtijds kauwen de kinderen den

stam dezer plant, gelijk zij met den wortel van het

ware Kalishout doen. De smaak is zoetachtig,

maar niet zeer aangenaam.

Wild-Vlas, o.— Te Molenbeek-Wersbeek, 0.-L.-

V.-Thielt. — ld. als Vlaskruid.

Wild-Vuurkruid, o. — Te Hauwaart. — ld. als

Rappebloem. — De plant heeft huidontstekende

eigenschappen; deze ontsteking wordt, bij ’t volk,

het wild-vuur genoemd.

Wilde-Aardbezien,v. mv.—Te Hauwaart, Oplinter.— ld. als Wil-Ebbere(n).

Wüde-Acacia, m. — Te Exaarde, SafFelare. — Robinia Pseudo-Acacia

L.; fr. Robinier Faux-Acacia; vl. Valsche-Acacia.

Solanum Dulcamara.

— (Fig.)

Wilde-Alsem, m. — Te O.-L.-V.-Thielt, Steenocker-

zeel, Tessenderloo. — Artemisia vulgaris L.: fr.

Armoise commune; vl. Gemeene Alsem. — Alzoo

genoemd bij tegenoverstelling met den Echten Alsem

{Artemisia Absinthium L.: fr. Armoise Absinthe)

die gewonelijk gekweekt wordt in de tuinen.

Wilde-Aprekoen, m. — Te Asper, Huise, Singem. —
Een Aprekoen (of Abrikoosboom; fr. Abricotier) die

niet afgeënt is.



WIL. 411

Wilde-Boonen, v. mv. — Te Messelbroeck. — Polygonum Convolvulus

L.; fr. Renouée Liseron; vuig. Faux-Liseron; vl. Zwaluwtong. — «De

plant slingert zich met hare ranken rond andere gewassen, zoo als de

Boonen zich rond de staken slingeren. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Wilde-Boonranken, v. mv. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als ’t voorg. w.

Wilde-Broombezies, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Braambeziën.

Wilde-Distelen, v. mv. — Te Dieghem. — Echium vulgare L.: fr.

Vipérine commune; vl. Gemeene Slangekop. — Wilde D. = hier

planten die op Distelen gelijken, maar geene echte Distelen zijn.

Wilde-Druiveleere, m. — Te Lokeren. — ld. als Wiede-Wijngaard.

Wilde-Druiven, v. mv. — Te Mariakerke (Oost-Vl.). — ld. als Wilde-

WlJAGAARD.

Wilde-Els, m. — Te Cortenbosch. — ld. als Wilde-Alsem. — « Alzoo

geheeten bij tegenoverstelling met den Artemisia Absinthum L., die

aldaar Els genoemd wordt. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Wilde-Esch, m. — Te Mechelen-a/Maas. — ld. als Haveresch. — « De

bladeren gelijken een weinig op die van den Esch. » (Vits, Mém. cour. inéd.)

Wilde-Flier, m. — Te Bierbeek, Lichtaart, Nieuw-Rhode, O.-L.-V.-Thielt,

Turnhout, Zeverdonck. — FEgopodium Podagraria L.; fr. Ègopode des

goutteux ; vl. Zevenblad. — De bladeren en bloemen der plant gelijken

niet slecht op die van den Sambucus nigra L. (fr. Sureau noir ; vl.

Zwarte Vlier), welke aldaar Flier genoemd wordt.

Wilde-Geeraard, m. — Te Becquevoort, Diest, O.-L.-V.-Thielt. — ld. als

Wilde-Flier. — De Sambucus nigra L., op denwelken deze plant gelijkt,

wordt er Geeraard genoemd.

Wilde-Geerd, m. — Te Oostroot. — ld. als Wilde-Flier. — Geerd,

alleen gezegd, beduidt er den Sambucus nigra L.

Wilde-Gerf, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Achillea Ptarmica L.: fr.

Achillée sternutatoire; vl. Smalbladig Achilleskruid. — Zoo genoemd

bij tegenoverstelling men den Ach. Mille,folium L., die aldaar Gerf
geheeten wordt.

Wilde-Gerst, m. — Te Exaarde, Saffelare, Turnhout. — ld. als Muizen-

gebst. — Wild = hier : die van zelf komt; die niet moet gezaaid worden.

Wilde-Heul, m. — Te Veerle. — ld. als Kolbloem 1°). — Groeit in het

wild en komt van zelf, terwijl de Heul (Papaver somniferum L.; fr.

Pavot somnifère) in de hoven gekweekt wordt.

Wilde-Hop, m. — Te Vilvoorde. — ld. als Brandkruid. — « Deze plant

hecht zich met hare ranken aan de hagen, gelijk de Hop aan den staak. »

Wits, Mém. cour. inéd.)



412 WIL.

Wilde-Januiveleer(e), m. — Te Lokeren. — Ribes sanguineum Pursh.

;

fr. Groseülier sanguin

;

vl. Bloedroode Aalbessestruik. — Wordt wild

genoemd, omdat dit struikgewas geene eetbare vruchten draagt of omdat

men van deze vruchten ten minste geen gebruik maakt.

Wilde-Jonkerke(n)s, o. mv.— (Uitspr. Wil-Jeunkelkes.)— Te Berg, Bloir,

Mali, Nederheim, Sluizen. — Dianthus Armeria L. en D.prolifer L.; fr.

(Rillet velu en CE. prolifère; vl. Zachtharige Angelier en Door-

schietende A. — Worden wild genoemd in tegenoverstelling met de andere

soorten die in de tuinen gekweekt worden.

Wilde-Kaarzen, v. mv. - Te Hauwaart, Oplinter,Thielt.— Id. als Wil-Kieuze.

Wilde-Kastanieboom, m. — Te Antwerpen, Brecht, Esschen (grenzen),

Oostham, Rethy, Turnhout. — ld. als ’t volg. w.

Wüde-Kastanjeboom, m. — Te Alveringhem, Beerst, Dixmuide en

omstr., Eessen, Moll, Oost-Roosbeke, Thourout, x

Ylamertinghe, Wercken, Woumen. — Hïsculus

Hippocastanum L.; fr. Marronnier-d’Inde com- /tfjS

mun; vl. Wilde Paardekastanje of W. Kastanje-

boom. — (Fig.)— Alzoo genoemd bij tegenoverstelling

met den Castanea vesca Gartn., waarvan de

vruchten eetbaar zijn en die aldaar Temme-K. heet.

Wilde-Kastanjeleer, m.— Te Leuven, Nederbrakel

en omstr. — ld. als ’t voorg. w. I

Wilde-Kastannenboom, m. — Te Lichtaart. — Blad van

ld. als WiLDE-KaSTANJEBOOM.
*SCUlUS HiPtocaStanum.

Wilde-Kastonjeboom, m. — Te Brugge en omstr., Reeth. — ld. als

Wilde-Kastanjeboom.

Wüde-Kazen, v. mv. — Yerb. van W. -Kersen. — Te Dixmuide en

omstr., Lokeren. — ld. als Wil-Kieuze.

Wilde-Keerzeboom, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Wil-Kieuze.

Wilde-Kelver, z. Wilde-Kervel.

Wilde-Kemp, m. — Te Exaarde, Neer-IJssche, Saffelare. — Verscheidene

soorten van Galeopsis L., bijzonder de G. Tetrahit L., G. versicolor

Curt. en G. villosa Huds.; fr. Galeopsis Tétrahit, G. biga7réen G.velu;

vl. Gemeene Hennepnetel, Veelkleurige H. en Harige H. — Door hunne

bladeren en hun algemeen uiterlijk voorkomen, gelijken deze planten min

of meer op de Hennep (Hennip of Kennip) welke aldaar Kemp genoemd

wordt. Maar dewijl zij in ’t wild groeien, in de velden, en ook onder zekere

opzichten van den waren of gekweekten Kemp verschillen, worden zij

Wilde-K. genoemd.
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Wilde-Kervel, m. — Te O.-L.-V.-Thielt. — Men zegt Kelner. — ld. als

Dolle-Kervel. — De plant, die vergiftig is, gelijkt wel op Kervel en is

zelfs dikwijls de oorzaak van droevige misgrepen.

Wilde-Klaver, m. — Te Aalst (uitspr. Klover), Attenrode, Boisschot,

Lokeren (uitspr. Klouvere), Londerzeel, Nieuwerkerke (uitspr. Klover),

Turnhout (uitspr. Klaver en Klever). — Trifolium repens L.; fr. Trèfle

rampant; vuig. Trèfle blanc; vl. Kruipende of Witte Klaver. — Alzoo

genoemd bijzonder bij tegenoverstelling met den Rooden Klaver (T. pra-

tense L.: fr. T. des prés), die altijd gezaaid wordt; de andere groeit

dikwijls in ’t wild , langs de wegen, enz.

Wilde-Klaverkens, o. mv. — Te Blaasveld. — ld. als ’t voorg. w. —
Daarenboven wordt die naam ook gegeven aan de Medicago Lupulina L.;

Trifolium minus Relhan.; T. procumbens L.: fr. Luzerne Lupuline

;

Trètle nain ; T. couché; vl. Hoppe Rupsklaver; Dwerg-Klaver en

Liggende K.

Wilde-Kottekousen, v. mv. — Te Oplinter. — Primula elatior Jacq.; fr.

Primevère élevée; vl. Hoogstengelige Sleutelbloem. — (Fig. bl. 186.) —
De Primula Auricula L. en andere, die inde hoven gekweekt worden,

heeten Kottekousen. — Z. ook Kattekousen.

Wilde-Krieke, v. mv. — Te Brecht, Esschen (grenzen). — ld. als

Wil-Kieuze.

Wilde-Laurier, m.— Te Exaarde, Saffelare. — Cerasus Laurocerasus L.;

fr. Laurier-Cerise; vl. Kerslaurier of Laurierkers. — Alzoo genoemd

om de gelijkenis der bladeren met die van den echten Laurier (Laurus

nobilis L.; fr. Laurier noble).

Wilde-Lelie, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Haaglelie.

Wil(de)-Lesbloeme(n), v. mv.— In zuid. Belg.-Limb.— Id. als Grachtlisch.

Wilde-Lies, v. — Te Schilde. — ld. als Grachtlisch.

Wilde-Lisch, v. — Te Turnhout. — ld. als Grachtlisch.

Wilde-Lisschi, v. — Te Gheel, Rethy. — ld. als Grachtlisch.

Wilde-Lissen, v. mv.—Te Brecht, Esschen (grenzen).— ld. als Grachtlisch.

Wilde-Look, m. — Te Brussel en omstr. — (Uitspr. Wxdle-Luuk). — ld.

als Veldlook.

Wilde-Malouw, v.? — Te Poppel. — Chenopodium album L.; fr.

Ansérine blanche

;

vl. Witte Ganzevoet. — « Alzoo genoemd, in

tegenstelling met den Atriplex hortensis L. (fr. Arroche des jardins;

vuig. Arroche, Bonne-Dame

;

vl. Hof-Melde) die Malouw en Mei

geheeten wordt. » (Vits, Mém. cour. inèd.)



414 WIL.

Wilde-Mel, v.? — Te Bautersem, Cortenbosch, Kessel-Loo, O.-L.-V.-Thielt,

Perck, S l-Joris-Winghe, Veerle, Vertrijck. — ld. als ’t voorg. w.

Wilde-Meluw, v. — Te Hoogstraten. — ld. als Wilde-Malouw.

Wilde-Mostaard, m. — 1° Te Rethy. — ld. als Zwarte-Mosterd. — 2° Te

Exaarde, Saffelare. — ld. als Capuciene(n)mostaard.

Wilde-Munt, v. — Te Schelle. — ld. als Bruinenheilige.

Wilde-Netel, v. — Te Cortenbosch, Mechelen-a/Maas, V'ollezeele. — ld.

als Melktingel.

Wilde-Palm, v. — Te Molenbeek-Wersbeek. — ld. als Maagdekenspalm.

— De bladeren gelijken op die van het Palmboompje.

Wil(de)-Patiènce, v. — ld zuid. Belg.-Limb. — ld. als Peerdesulker. —
Men zegt ook — Pachènce. — De Rumex Patientia L., die somtijds in

de hoven gekweekt wordt, als leguurn, heet Patience of Pachènce. — De

andere groote soorten van Rumex, die in ’t wild groeien, gelijken op deze.

Wilde-Perselle, m. — Te Mariakerke (Oost-Vl.). — ld. als Dolle-Kervel.

— « De plant gelijkt goed aan Perselle (Pieterselie), in zooverre zelfs dat

door die gelijkenis betreurendswaardige misgrepen plaats hebben. » (Vits,

Mém. cour. inéd.)

Wilde-Petersilie, m. — Te Baarle, Drongen, Hoogstraten, Landegem. —
ld. als ’t voorg. w.

Wilde-Pillioen, m. — Te Wormhoudt en omstr. — ld. als Wilde-Tijm. —
De gekweekte- of hoftijm wordt en Pillioen genoemd.

Wilde-Poot(e)kens, o. mv. — Te Hauwaart, O.-L.-V.-Thielt. — ld. als

Naaldekenskruïd. — cc Het kruid gelijkt aan dat der Pooten (Baucus

Carota L.; fr. Carotte commune). » — (Vits, Mém. cour. inéd.)

Wilde-Porselein, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Claytonia perfoliata

Donn.; fr. Claytonie perfoliée; vl. Winter-Postelein of— Porselein. —
De plant gelijkt, onder zekere opzichten, aan den Porselein (Portulaca

oleracea L.; fr. Pourpier des potagers) en wordt, als moeskruid, op

dezelfde manier gebezigd.

Wilde-Pruimkens, o. mv. — Te Poppel, Rethy. — ld. als Sleedoorn. —
Wordt, zoowel dan den struik, als van de vruchten gezegd.

Wilde-Rhaberber, v. — Te Assche en omstr. — Rheum palmatum L.;

fr. Rhubarbe palmée, Rh. d feuilles palmées ; vl. Handvormige Rha-

barber. — Deze soort wordt Wilde-Vd\. genoemd om het verschil harer

bladeren met die der Gewone Rh. of Rh. undulatum L.; Rh. d feuilles

ondulées; ’t is deze laatste soort die bijzonder gekweekt wordt om te

dienen als moeskruid. — Z. ook Rhaberbe.

Wilde-Rhubarber, v. — Te Baarle, Drongen, Exaarde, Landegem, Safte-
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lare. — Petasües officinalis Mönch.; fr. Pétasite officinal; vl. Gemeene

Pestwortel. — Alzoo genoemd om de grootte der bladeren, welke op die

der Gewone Rhabarber gelijken.

Wilde-Rozelirs, m. mv. — Te Asper en omstr. — Al de soorten van wilde

Rozestruiken ; dus id. als Haagroze.

Wilde-Rozen, v. mv. — Wordt bijna overal gezegd in denzelfden zin als

’t voorg. w.

Wilde-Salie, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Salvia pratensis L.; fr.

Sauge des prés

;

vl. Veld- of Weide- Salie. — De gekweekte Salie (S. offi-

cinalis L.: fr. S. officinale) wordt er Hof-Salie genoemd.

Wilde-Sorel, m. — (De klemtoon op el.) — Te Gulpen, Meersen.— Id. als

Schaapszurkel. — Zoo genoemd, omdat deze Sorel (= Zurkel) in ’t wilde

groeit.

Wüde-Suikerij
,
m. — Te Neer-IJssche. — ld. als Pissebloem.

Wilde-Sulker, m. — Te Hersselt, Hoele-

den, Ingoyghem, Werchter. — ld. als

Schaapszurkel.

Wilde-Taaimus, z. Wilde-Tijmus.

Wilde-Tabak, m. — 1° Te Cortenbosch.

— Id. als Paaschkeers. — 2° Te Exaarde,

Saffelare. — ld. als Smeerwortel. — Alzoo

genoemd om den vorm der bladeren, welke

op die van den Tabak gelijken.

Wilde-Tengel, v. — Te Scheldewindeke.

— Id. als Melktingel en Hoenderok. —
Z. ook Tengel.

Wüde-Thee, m. — Te Veerle. — Veronica officinalis L.; fr. Véronique

officinale; vl. Heelkrachtige Eereprijs. — (Fig.) — Wordt veel als thee

gebruikt.

Wilde-Tijm, m. — Te Moll, Wormhoudt en omstr. — Thymus Serpyl-

lum L.; fr. Thym Serpolet; vl.

Wilde -Tijm of Quendel. —
(Fig.) — Z. ook Tijm.

Wilde-Tijmes,—Tijmos,—Tij-

moes, — Tijmus, m. — Wordt,

op vele plaatsen, gezegd in den-

zelfden zin als ’t voorg. w.

Wilde-Violen, v. mv. — Te Mechelen-a/Maas. — ld. als IIondsvioletten.

Wilde-Violetten, v. mv. — Te Lokeren, Steenockerzeel, Yertrijck. — ld.

als Hondsvioletten.

Veronica officinalis.



Wilde-Vliondor, m. Tc Oosl Uoosboke. — ld. als Vi.ikndkh.

Wildo-Vlier, m. I" To Kxaarde, Sallhlnro. ld. als Vi.ikndku. - “2° To

Peppel. ld. als SiMNiioKHoi'T. Deze planton gelijken tamelijk wol aan

dr I 'Hor (Stnnbucus nitjra L; IV. Snrron noir) door hunne bladeren on

bloemen.

Wildo Vogelzaad, m. en o. To biohtaart, Rothy, Turnhout on omstr.

Stataria viridis \\ Uonuw, IV. SMaira vrrtr; vl. Gromt* Nooldoor.

Wildo-Wnaingoïrd, m. Te Noderbrakol, Wotteren. ld. als Wii.dk-

Wunuaaud.

Wildo-Wikkon, v. inv. Te Moeholona Maas on in zuid. ilelg.-l.imb.

Vuil spr. 117/ I Vikko), \ ursrhoidoiu' kleine soorten van Wikken, die in

'I wilde groeien, bijzonder I icio nnuttsdfolio All., I . ft*trasportoo Mön<h

en r. hirsuto Kooh.; fr. I rsco tl fruillos Mroitrs. r. (tdrosponnc on

l‘. luh'issh' ; vl. Smnlbladiijr W77./»v of Fi7.se ; I ‘imodif/r 1F. of I’. on

lïuitjr ir. I. Alzoo genoemd in tegenoverstelling met don F. Sntint I..

(fr. F. cultirMh dit' Wikkrn gohooton wordt.

Wildo-Wilgon, v. mv. To Grimborgen, Yollozoolo on in zuid. llolg.-

l.imb. (uilspr. 1177 IlVw/eV. Poiytjon ttto l'rrsicnrio I..*. fr. ifcmweV

t'nrsicoirr

;

vl. /'miltkruid, l>o bladeren dor plant gelijken tamelijk

wol op dit' van don UVA/ (Solin).

Wilde-Wingaard, m. Te lioersi, Clerekon, Dixmuide, Oosl Uoosboke,

Poporingho, Woumon. ld. als Wu dk-Wijngaarp.

Wüde-W\jndruif, v. -Te Gulpen. hl. als Wh.dk-Wunuaard,

Wilde-W\j iigaard, m. To Fsquolbooti, Kxaarde, llt'rzoeh', bodringbom,

Mt'lshrot'ok. Porck, Sallolart', Vilvoorde, Wost-Gnppol, Wilder, Wormhoudl.

imprlopsis (fit tot/ ut*folio U. on S.; fr. Atnpélopsidr t) cintf foliolrs

;

vuig. F /V/Me- F/m/e; vl. )’ijfbladi<p' IF/A/e- Wijnstok. Gelijkt tamelijk

wol aan don Grtoororo IF(/m.s7oAY F/7/x rinifrro 1..; fr. F/V/mc* riniftirb

welkt' aldaar 1 i'ijtojoord genoemd wordt.

Wilde -Wuitjes, o. mv. Tt' Kssohon (grenzen). il’itspr. TF/7/e-

IFettljesj - l'ttpbo totifolio I..; fr. Mossrttr tï lotyos fruillrs; vl.

lirrt'dModitjo l.isrhdod, Wui of IFm/7 is oen klosvormi<j werktuig,

door koordondraniors en «vlieden gebruikt. Do vrouwelijke blooiwij/o

do/or plant hooft min of nu't'r dien vorm. - (Fig. bl. 844.)

Wilde-Zokkon. \. mv. IV' Uooquovoorl , Kossel-I.oo, Park, — ld. als

IVv vsoum i as. Dt' bladeren zijn wollig gelijk lokkro.

Wildo-Zurkol. m. Te Uambeotpio, Kstiuelbt't't|, bedringht'm, Wonn-

lumdl. ld. als Seu.v.\rs/i dm i

.

Wilg, v. t'n m. Wtmll bijna orrrol gezegd om don Solin' Tournef.
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(fr. Saaie), in ’t algemeen te beduiden, zonder onderscheid van soort. —
(Fig.) — Te Nederbrakel, Oost-Roosbeke, Seheldewindeke, Vlamertinghe, is

de uitspr. Wulg enWulge; te Oostham en Rethy : Willeg en in zuid. Belg.-

Limb. : Waai.

Salix alba. a, Vrouwelijke bloem van Salix

;

—
b, Opengaande vrucht.

—Wilg, z. Treur—, Treurende —

.

Wilge, z. Wilg.

—Wilgen, z. Wilde —

.

Wilje-Kastonjeboïm, m. — Te Aalst. — ld. als Wilde-Kastanjeboom.

Wille —
,
z. ook Wilde—

.

Wille-Birremuilkes, o. mv. — Te Asper en omstr. — Yerb. van Wilcle-

Bere(njmuükens. — ld. als Vlaskruid.

Wille-Gieullèr, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Vliender. — De plant

gelijkt aan de Vlier (Sambucus nigra L.; fr. Sureau noir), die aldaar

Gieullèr geheeten wordt.

Wille-Kas’, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Waterkers.

Wille-Kemp, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Wilde-Kemp.

Wille-Keulver, m. — Vei l), van Wilde-Kervel. — In zuid. Belg.-Limb. —
C/iaerophyllum temulum L.; fr. Cerfeail penché; vuig. Cerfeuil bdtard;

vl. Dolmakende Kervel. — De plant gelijkt niet slecht aan Kervel en groeit

in ’t wilde.

Wille-Klaver, m. — Te Bloir, Tongeren. — ld. als Wilde-Klaveh.

Wille-Klee, m. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als Wilde-Klaver.

— Klee, is ook de duitsclie naam van den Klaver. — Z. ook Tamme-Klee.

Wille-Lammersteert, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Weegbree.

Wille-Rozejip, m. — Te Mali, Nederheim, Sluizen, Tongeren. — Reseda
-27
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Intea L. en R. luteola L.; fr. Réséda jaune en R. Gaude

;

vl. Gele

Reseda en Wouw-Reseda. — De gekweekte en welriekende Reseda

(R. odorata L.) wordt aldaar Rozejip genoemd : z. dit w.

Wille-Saveu(i)en, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Hazekoolen. —
De plant gelijkt min of meer op Savooien (fr. Choux de SavoieJ.

Wille-Taaimus, z. Wilde —

.

Wille-Toebak, m. — Te Asper en omstr. — ld. als Smeerwortel. — De

bladeren gelijken tamelijk wel aan die van den Tabak.

Wille-Waaindruveboom, m. — Verb. van Wilde- Wijndrnivenboom. —
Te Mali, Yederheim, Sluizen. — ld. als Wilde-Wijngaard.

Wille-Weutj es, z. Wilde-Weitjes.

Willeg, z. Wilg.

Willegeboom, m. — Te Oostham. — ld. als Wilg.

Win, v. — Te Berthem, Hasselt, Heffen, Leest, Londerzeel. — ld. als

Haaglelie. — De plant draait of windt zich om de andere planten. — Te

Hasselt worden de bloemen der plant Pispotten genoemd.

—Win, z. Wêre —

.

Winde, v. — Te Lokeren, noemt men alzoo, zoowel de Koornwinde

(z. dat w.) als de Hagewinde of Haaglelie.

—Winde, z. Drijkleurige— , Hage— , Koorn— ,
Loof— ,

Wi—
,
Wou—

.

Windels, m. mv. — Te Esschen. — ld. als Haaglelie. — De plant windt

of draait zich om de andere planten.

Wmderoede, v. — Te Mariakerke (West-YL). — ld. als Koornwinde.

— Wingaard, z. Wilde —

.

—Winkel, z. Katoen —

.

Winne, v. — Te Grimbergen. — ld. als Koornwinde.

Winterbloemkool, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Brassica oleracea L.,

var. botrytis

;

fr. Chou Bvocoli of Broccoli. — Eene var. van Bloemkool.

Winterflieren, v. mv. — Te Vilvoorde. — ld. als Steenflier. — Deze

soort van Flier, die hier inlandsch is, verdraagt gemakkelijk de koude des

winters.

Wintergerst, m. — Te Bierbeek, Neer-IJssche en in zuid. Belg.-Limb.

(uitspr. Wéntergas’).
— ld. als Schokkeloen. — Zoo genoemd in tegen-

overstelling met de Zomerde,rst. Deze laatste soort (Hordeumvulgare L.;

fr. Orge commiin) wordt na den winter gezaaid; de eerste wordt gezaaid

in September en brengt den winter in ’t veld door.

Wintergroen, o. — (Uitspr. Wéntergruun, op vele plaatsen). — Te

Gulpen, Meersen, Peer en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Veilranken. —
De plant blijft groen gedurende den winter, d. i. behoudt hare bladeren.
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Winterpeer, y.— Te Nieuwerkerke, Turnhout, in zuid. Belg.-Limb., enz.—
Algemeene naam die aan verscheidene, laat rijpende, Peren gegeven wordt.

Winterpetaten, v. mv. — Te Messelbroeck. — ld. als Jadpëre(n). —
« Wordt na den winter gegeten, als de petaten (Aardappelen) komen te

ontbreken. » (Vits, Mém. cour. inéd.J

Winterrozen, v. mv. — 1° Te Gaver, Vollezeele. — ld. als Stokroze(n). —
2° Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Sinte-Catharina-bloem. — Deze

laatste planten bloeien in ’t begin van den winter en de bloemen gelijken

tamelijk wel op rozen.

Winterstreping, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Appel, die

gestreept is en lang bewaart. — Fr. Rambour dhiver. — Zoo genoemd in

tegenstelling met den Zomerstreping (fr. Rambour d’été).

Winterzottin, v. — Te Hoogstraten. — ld. als Sneeuwklokjes. — Bloeit

op ’t einde van den winter. — Z. ook Vastenavondzotjes. — De bloem is

wit en klosvormig gelijk zekere Vastenavondzotten (fr. pierrots).

Winterzottinnekes, o. mv. — Te Gheel. — ld. als ’t voorg. w.

—Wis, z. Fransche-Roode— ,
Roode— ,

Wiedauw— . — Z. ook— Wissen.

Wishout, Wissenhout, o. — Te Antwerpen, Brussel, Leuven, Oostham,

Turnhout. — ld. als Wiedauw.

Wispeleer, m.— Verb. van Mispeleer, Mispelaar; z. dit w. — In zuid.

Belg.-Limb. — ld. als Mispelboom.

Wisscheleer, m. — Te Boisschot, Steenockerzeel. — ld. als Wilg. —
Afkomstig van Wisch (fr. Osier).

— Wisschen, z. Roode —
,
Wijm —

.

Wisse(n), v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, SLJans-Cappel, Yleteren

(uitspr. Wèsse

)

en in zuid. Belg.-Limb. —Salix viminalis L.; fr. Saule des

vanniers

;

vuig. Osier-blanc, Osier-jaune

;

vl. Bind- Wilg
,
Bind- Wisch.

Wisten, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Wisse(n).

— Wisten, z. Engelsche —

.

Wit-Boerken, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Thalictrum anemonoïdes

Mich. (Anemone thalictroïdes L.); fr. Pigamon d fleurs d'Anémone;

vl. Dopruit met Windroosjesbloemen. — De plant draagt witte bloemen.

— Waarom Boerken genoemd?

Wit-Boom, m. — Te D’Worp (uitspr. Wut—), Neer-IJssche, O.-L.-V.-Thielt

(uitspr. Witte —

)

en in zuid. Belg.-Limb. — ld. als Abeel. — De schors

en de bladeren zijn wit.

Wit-Buiken, m. mv. — Te Aarschot, Hersselt, Lichtaart. — ld. als

Spaans(ch)e-Kazen.—

D

eze kersen hebben, van eenen kant, een witten buik.

Wit-Graan, o. — (Uitspr. Wut-Groin.)— Te D’Worp. — ld. als Masluin
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Wit-Honzenhout, o. — Te Gheel, Messelbroeck, Sichem. — ld. als

Spinrokkenhout. — « Zoo genoemd, in tegenstelling met den Rhamnus
Frangula L., die Zwart-Honzenhout geheeten wordt. » — (Vits, Mém.
cour. inéd.)

Wit-Hout, o. — Te Brussel, Vollezeele. — ld. als Abeel.

Wit-Loof, o. — Wordt op vele plaatsen gezegd, om de ontkleurde bladeren

van de Suikerij (z. dat w.) te beduiden.

Wit-Sporkenhout, o. — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Spinrokkenhout. —
Z. ook Sporkenhout.

Wit-Zaad, o. en m. — 1° Te Aarschot, Herent, Huldenberg, Wesemaal. —
Setaria italica P. Beauv.; fr. Sétaire d’Italië; vuig. Millet-des-oiseaux;

vl. llaliaansche Naaldaar of Vogelgierst. — 2° Te Aarschot, O.-L.-V.-

Thielt. — Phalaris canariensis L.: fr. Alpiste des canaris; vl. Gewoon

Kanariegras.

Witte, o.? — Verb. van Wied of Wiede = kwaad kruid. — Te Bailleul,

Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren. — Poa annua L.; fr. Paturin

annuel; vl. Klein Beemdgras. — Deze kleine grassoort komt gemakkelijk

overal, bijzonder in de tuinen en tuinpaden die niet goed onderhouden wor-

den; ook wordt zij, op vele plaatsen, bij uitstek, ’t kwaad kruid genoemd.

Witte-Alsem, m. — Te S l-Joris-Winghe. — Artemisia Absinthium L.;

fr. Armoise Absinthe; vuig. Absinthe; vl.

Echte Alsem. — (Fig.)— « Alzoo genoemd in

tegenstelling met den Artemisia vulgaris L.

(fig.)
;

(fr. Armoise commune), die Groene-

Alsem geheetem wordt. » (Vits, Mém. cour.

inéd.) — Deze benamingen zijn ontleend aan

de kleur van de opperste

zijde der bladeren.

Witte-Bellekes, o. mv.

— Te Bloir, Mali, Millen,

Nederheim, Sluizen. — ld.

als Sneeuwklokjes. — De

bloemkroon der plant ge-

lijkt aan een wit neerhan-

gend belleken.

Witte-Bèzëkes, o. mv —
Te Rethy. — Eene var.,

met witte vruchten, van

den Ribes rubrum L.: fr.

Blad van Artemisia
Absinthium .

Artemisia vulgaris.

Groseillier rouge; vl. Roode Albessestruik.
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Witte-Blommetjes, o. mv. — Te Brugge en omstr. — ld. als Madeliefje.

Witte-Bolleke(n)s, o. mv. — Te Lokeren, Rethy. — De vruchten van den

Eikensboom (z. dit w.). — Zij hebben den vorm van Witte bollekens.

Wïtte-Boom, z. Wit-Boom.

Witte-Boontjes, o. mv. — Te Brugge en omstr., Dixmuide, Thourout. —
ld. als Boonen.

Witte-Boterbloem, v. — Te Boisschot, Poppel, Tessenderloo. — ld. als

Rappebloem. — De plant gelijkt op de Boterbloem (Ranunculus acris LJ,

maar de bloem is wit.

Witte-Boterstandeke(n)s, o. mv. — Te Rethy. — ld. als Water-Lelie. —
Voor uitleg, z. Boterstandeke(n)s.

Witte-Buike(n), m. en v. mv.— Te Antwerpen, Brecht, Exaarde, Lokeren,

Nederbrakel, Saffelare, Turnhout. — ld. als Spaans ch)e-Kazen. — Fr.

Bigarreau bicolore. — Eene var. van Kers, rood van eenen kant en geel-

ic^achtig van den anderen.

Witte-Damnetel, v. — Te Neerpelt. — Lamium album L.; fr. Barnier

blanc

;

vuig. Ortie Manche; vl.

genoemd, ter onderscheiding van

den Galeopsis Tetrahit L., die

Damnetel geheeten wordt. »

(Vits, Mém. cour. inéd.)

Witte-Doorn, m.— Te Exaarde,

Hoogstraten, Saffelare. — ld. als

Doorhage.

—Witte-Doorn, z. Hage —

.

Witte-Flier, v.— Te Hoogstra-

ten. — ld. als Stoffelier.

Witte-Humst, m.?— Te O.-L.-

V.-Waver.

—

Id.alsARTEEWORTEL.

Witte-Januivers. m. mv.—Te

Lokeren. — ld. als Witte

-

Bèzekes.

Witte-Kalojkes, o. mv. — Te

Leuven. — De vruchten van den

Eikensboom (z. dit w.). — Deze

naam wordt bijzonder door de kinderen gebruikt. — Kalojke = te Leuven,

een slaghoedje voor percussie-geweren (fr. capsule d fusil). — De kinderen

vermaken zich met de vruchten van dit struikgewas onder den voet te doen

openbersten : de knal die alsdan gehoord wordt heeft aan een kalojke doen

denken.

Witte Doovenetel. — (Fig.) — « Zoo

Lamium album.
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Witte-Kermisblomen, v. mv. — Te Deynze. — ld. als Kermisblomme.

Witte-Keul, m. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Witte-Koolen.

Witte-Kêzen, v. mv. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Spaaxs(ch)e-Kazex.

Witte-Klaver, m. — Te Hoogstraten, Wormhoudt en omstr. — ld. als

Wilde-Klaver. — De bloemen zijn wit.

Witte-Knop, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var., met dubbele

bloemen, van Achillea Ptarmica L. (var. flore pleno); fr. Achillée

stemutatoire, var. a fleurs doublés; vuig. Bouton-d’argent. — De bloem

gelijkt aan eenen witten knop.

Witte-Kool, m.; Witte-Koolen, m. mv. — Wordt bijna overal gezegd, om
den gewonen Hofkool te beduiden, d. i. de Kool die niet kropt (fr. Chou

non pomméj en die groen of tóachtig van kleur is. — Voor de verschillige

uitspr., z. Kool.

Witte-Kools, m. mv. — Te Brugge en omstr., Thourout. — ld. als

’t voorg. w.

Witte-Krieke n), v. mv. — Te Neer-IJssche. — ld. als Spaaxs(ch)e-Kazex.

Witte-Lêl, v. — Te Leuven. — ld. als Witte-Lelie.

Witte-Lélé, v. — (Uitspr. Wette —.) — Te Gent en omstr., Wetteren. —
ld. als Witte-Lelie.

Witte-Lelie, v. — Te Alveringhem, Antwerpen, Bailleul, Bambecque,

Berthen, Brecht, Dixmuide en

omstr., Esschen (grenzen), Gent en

omstr., Herzeele, Lokeren, Meteren,

Moll, Meuwerkerke,Oost-Roosbeke,

Rethy, S l-Jans-Cappel
,
Tongeren,

Turnhout, Vlamertinghe, Vleteren,

Wilder, Wormhoudt. — Lilium

candidum L.: fr. Lis blanc; vl.

Witte Lelie. — Tig.)

Witte-Ligne, v. — Verb. van

— Lelie. — Te Brussel en omstr.

— ld. als ’t voorg. w.

Witte-Lilje, v. — Je wordt hard

uitgesproken. —Te Mali, Nederheim,

Sluizen. — ld. als Witte-Lelie.

Witte-Mammelutters, m. mv. —
Te Asper en omstr. — ld. als

MeLKTIXGEL. Lilium candidum.

Witte-Mammezuigers, m. mv.— Te Asper en omstr.— ld. als Melktingel.
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Witte-Moer, m. — Te Bautersem, Vertrijck. — ld. als Muur. — De

bloempjes zijn wit. — Eene andere plant, die somtijds Roode-Moer, enz.,

genoemd wordt (Anagallis arvensis L.; fr. Mouron des champs; vl.

Akker-Basterdmuur) heeft roode bloempjes.

Witte-Nachtschade, v. — Te Brecht. — Mereurialis annua L.; fr.

Mercuriale annuelle; vl. Eenjarig Bingelkruid. — De kleur dezer plant

is licht-groenachtig; eene andere plant, die Zwarte-N. genoemd wordt

(Solanum nigrum L.; fr. Morelle noire), is donkerachtig van kleur.

Witte-Neitel, v. — Te Leuven. — ld. als ’t volg. w. — De bloemen zijn

schoon wit.

Witte-Netel, v.— Te Dixmuide en omstr., Gits, Vlamertinghe.—Lamium
album L.; fr. Lamier blanc; vuig. Ortie Manche; vl. Witte Doovenetel.

— (Fig. bl. 421.)— De bloemen zijn schoon wit en de plant gelijkt grootelijks

(bladeren, enz.) aan de gewone Groote Netel (Urtica dioïca L.; fr. Ortie

dioïque).— Wij hebben hier een voorbeeld van hetgeen men in ’t fr. noemt

:

Plantes ménechmes.

Witte-Nettel, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als ’t voorg. w.

Witte-Pee, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Pastinaak.

Witte-Peerdsroze(n), v. mv. — (Uitspr. — Piadsroze.) - In zuid. Belg.-

Limb. — Te Tongeren, is de uitspr. Piédsroze. — Paeonia albiflora

Pall.; fr. Pivoine d fteurs Manches; vl. Witte Pioen. — De bloemen

dezer plant zijn wit; terwijl die der gewoonlijk gekweekte Pioen (Paeonia

officinalis L.; fr. Pivoine officinale) rood zijn; deze laatste wordt, kort af,

Peerdsroos genoemd.

Witte-Pluim, v. — Te Vilvoorde. — Gynerium argenteum Nees. v. E.;

fr. Gynerium argenté; vuig. Herbe-des-Pampas. — De bloeiwijze dezer

gekweekte grassoort gelijkt aan eene witte pluim.

Witte-Poot, v. — Te Diest en omstr. — ld. als Suikerij. — De wortel

gelijkt op eene witte Poot (= fr. Carotte).

Witte-Popelier, m. — Te Bambecque, Ledringhem, West-Cappel, Wilder,

Wormhoudt. — ld. als Abeel.

Witte-Rijstpap, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Sedum album L.; fr.

Orpin blanc; vl. Wit Vetgroen. — Alzoo geheeten, in tegenstelling met

den Sedum acre L., die Rijstpap genoemd wordt; deze soort draagt gele

bloemen, de andere witte.

Witte-Schorsoneer, v. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Haverwortel.

— De plant gelijkt wel aan de Schorseneer en hare wortel is wit.

Witte-Seele-Kroesele, v. mv. — Te Mali, Sluizen. — ld. als Witte-
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Bèzekes.— Zoo genoemd in tegenstelling met de vruchten van den gewonen

Rooden Aalbessestruik, die rood van kleur zijn.

Witte-S l-Jansbezen, v. mv. — Te Oostham. — ld. als ’t voorg. w.

Witte-Tingel, v. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Melktingel en Witte-

Netel.

Witte-Vosje, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — Eene var. van Aardappel,

die wit-geelachtig van kleur is. — Vos = ros, geelachtig.

Witte-Waterlelie, v.— Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Huldenberg,

Ledringhem, Wilder, Wormhoudt. — ld. als Waterlelie. — De bloemen

zijn wit.

Witte-Waterroos, v. — ld. als ’t voorg. w.

Witte-Wêrewin, v. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. —Id. als Haaglelie en

Hagewinde. — De bloemen zijn wit.

Witte-Wijnappel, z. Wijnappel.

Witte-Wijngaard, m. — Te Exaarde, Saffelare. — ld. als Keurkraap. —
De plant draagt witte bloemen; zij klimt op de hagen gelijk de Wijngaard

(== Wijnstok) en gelijkt er nog aan door hare bladeren en hechtrankjes

(fr. vrilles).

Witterouwen, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Beet. — Is waar-

schijnlijk eene verb. van den fr. naam der plant : Betterave.

Witting, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Appel, zeer wit

van kleur; fr. Api blanc.

Wivin, v.— Te Perck, Steenockerzeel.— ld. als Haaglelie en Hagewinde.

— De plant windt zich om hagen en andere planten die zij in haar bereik

vindt.

Wiwinde, v. — Te Mariakerke (Oost-Vl.). — ld. als ’t voorg. w. en wordt

ook gezegd in den zin van Koornwinde. Z. dit w.

Woir, v. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Aar.

Wolberen, v. mv. — Te Gulpen. — ld. als Boschbezen. — Is waar-

schijnlijk eene verb. van Waldbeere, de duitsche naam der plant. — Z. ook

Molberen, Waalbezen, enz.

Wolblaren, o. mv.— Te Aarschot, Ghieel, Hersselt, O.-L.-V.-Thielt, O.-L.-V.-

Waver, Perck, Sichem, S*-Joris-Winghe, Tessenderloo, Veerle, Vilvoorde,

Wolfsdonck. — ld. als Paaschkeers. — De bladeren dezer planten zijn zeer

wollig.

Wolplant, v. — Te Veerle. — ld. als ’t voorg. w.

Wolfkruid, o. — Te Bambecque, Herzeele, Ledringhem, Wilder, Worm-

houdt. — Aconitum lycoctonum L.; fr. Aconit tue-loup;\\. Geelbloemige

Monnikskap.
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Wolfsbrood, z. Wolvenbrood.

Wolfswortel, v. — Te Gent. — ld. als ’t voorg. w.

Wolftanden, m. rav. — Te Wesemaal. — ld. als Beere(n)tand.

Wolgers, o. — Yerb. van — gras. — Te Aarschot, O.-L.-V.-Waven

Smoris-Winghe. — Holcus lanatus L.; fr. Houlque laineuse; vl. Wollig:

Zorggras. — Dit gras is zacht als wol.

Wolgras, o. —1° Te Exaarde, Hoogstraten, Hove, O.-L.-V.-Thielt, Safte-

lare. — ld. als ’t voorg. w. — 2° In zuid. Belg.-Limb. — . Id. als

Pluskens 2°). — De witte haarachtige vlokjes, die uit de rijpe aren dezer

moerasplanten hangen, gelijken aan wol.

Wollekruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Stachys lanata Jacq. ; fr.

Epiaire laineuse

;

vl. Wollige Andoorn of Ziest. — De plant is bedekt

met fijne, lange haren, die aan wol gelijken.

Wollen-Vodden, v. mv. — Te Smoris-Winghe. — ld. als Labboone.

Wolplant, v. — Te Yeerle. — ld. als Paaschkeers. — De stam en

bladeren dezer planten zijn zeer wollig.

Wolvekrooïd, o. — Te Brussel. — ld. als Wolfkruid.

Wolvenbakkes, o. — Het meerv. is — bakkesen. — Te Brussel, GheeL

Tervuren, Uccle, Vilvoorde. — Antirrhinum majus L.;

fr. Muflier d grandes fleurs; vuig. Gueule-de-lion

;

vl. Groot Leeuwenmuiltje. — Bakkes , verb. van

Bakhuis = muil. — Zoo genoemd naar den vorm der

bloemen, die muiUormig zijn.

Wolvenbrood, o. — Te Deynze, Gent en omstr., Neder-

brakel, Nieuwerkerke. — Algemeene naam der Paddes-

toelen (^fr. Champignons) (fig. bl. 277). Wordt bijzonder

gezegd van de schadelijke soorten.

Wolventand, m.— Te Berthem, O.-L.-V.-Thielt, Oplinter, Scheldewindeke.

— Id. als Beere(n)tand. — Ziekte van het Koren en eenige andere gras-

soorten, veroorzaakt door eene Schimmelplant, den Claviceps purpurea

Tul. — « In de plaats van Koren, steekt er een lange, harde en zeer

vergiftige tand of hoorn uit de aar. » (Vits, Mém. cour. inéd.) — Z. ook

Beere(n)tand voor fig.

Wolverblaren, o. mv. — Te Oplinter, wordt deze naam aan twee gansch

verschillige planten gegeven : 1° ld. als Hoevenblaren. — 2° ld. als

Koekeps. — Verb. van Wollige bladeren. — De bladeren dezer planten zijn

van lange, wollige haren voorzien.

Wolvertanden, m. mv. — Te Herent, Huldcnberg, Leuven. — ld. als

Wolventand.

Bloem van

Antirrhinum.
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Wolvetanne, m. mv. — Verb. van — tanden. — Te Bierbeek, Brussel en

omstr., Neer-IJssche. — ld. als Wolventand.

Worf, m. — Te Rethy. — ld. als Werf.

Workel, v. — Te Asper, Dixmuide en omstr., Thourout, Zande. — Wordt

gezegd in denzin

van wortel (fr.

racine) en ook

in den zin van

Daucus Carota

L.; fr. Carotte

commune; vl.

Gewone Wor-

tel. — (Fig.)

—Workels, z.

Boter —
,

Hou-

ver —
, Vlas —

,

Vlaschaard —

.

TTT , .j Daucus Carota. Bloeiwiize.
Wormkruid

,

J

o. — Op zekere plaatsen, is de uitspr. Weurm — of Weurmkraud. — Te

Bautersem, Boisschot, Hauwaart, Heffen, Hoogstraten, O.-L.-V.-Thielt,

Oostham, Roermonde, Schilde, S^Joris-Winghe, Vertrijck en in zuid. Belg.-

Limb. — Tanacetum vulgare L.; fr. Tanaisie commune ; vl. Gemeene

Reinvaren of Wormkruid. — De plant wordt gebezigd als geneesmiddel

tegen de wormen. — Z. ook Weurmkraud.

Wortel, v. — Te Lokeren, enz. — Fr. Racine. — Z. ook Wortelen.

—Wortel, z. Alaun —
,
Beeste —

,
Bitter —

,
Bordelle —

,
Boter —

,

Braak—, Haver—, Houver— , Kalamus— ,
Kalver —

,
Lochtings — , Ortei

—
,
Peerde —

,
S 1-Antonius —

, Smalle-Dok — ,
Smeer —

,
Spek —

,
Vet—

,

Vlas,—
,
Vlaschaard—

,
Vuur— ,Wolfs—

,
Zwaluw— ,

Zwart—
,
Zweer—

.

Wortelen, v. mv. — Te Aalst (uitspr. Wettel), Appelterre, Beerst,

Brusseghem, Brussel en omstr. (uitspr. Weuttel), Clercken, Dixmuide en

omstr., D’Worp (uitspr. Weuttel), Gent en omstr. (uitspr. Weurtel),

Huldenberg, Ingoyghem, Laarne, Leest, Leuven, Lokeren, Mariakerke,

Meersen, Nederbrakel, Neer-IJssche (uitspr. Weuttel), Nieuwerkerke

(uitspr. Wettel), Nieuw-Rhode, Oostende, Oost-Roosbeke, Poperinghe

(uitspr. Wettel), S l-Laurens, Steenockerzeel, Tessenderloo, Vilvoorde,

Waarmaarde, Wetteren (uitspr. Weurtel), Wolverthem, Wormhoudt en

omstr., Woumen, Zarren. — Daucus Carota L.; Carotte commune

;

vl.

Gemeene Wortel ;d. Gelbe Wurzel; eng. Carrot. — (Fig.)
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Wortels, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als ’t voorg. w.

Wortekruid, o. — Verb. van Wrattekruid (fr. herbe aux verrues). —
Te Oost-Roosbeke. — ld. als Stinkende-Gauwe. — Wordt gebruikt om de

wratten te doen verdwijnen : ’t is het geel sap der plant dat daartoe

gebezigd wordt.

Wottel, v. — In zuid. Belg.-Limb. — Fr. Racine. — Verb. van Wortel.

— Wottel, z. Smêr — ,
Vet —

.

Wouwinde, v. — Te Vlierzele. — ld. als Haaglelie en Hagewinde.

Wrattekraud, o. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als ’t volg. w.

Wrattekruid, o. — Te Asper, Messelbroeck, Oostham, Veerle. —
Euphorbia helioscopia L. en Eu. Peplus L.; fr. Euphorbe Réveil-matin

en Eu. Peplus; vl. Zonnewendende Wolfsmelk en Tuin- W. of Kroon-

tjeskruid.— {Fig. bl. 249.)— Het wit sap dezer glanten wordt gebezigd om

de wratten (fr. verrues) te doen verdwijnen.

Wuilge, v. — Te Asper en omstr. — ld. als Wilg.

Wuilve, v. — ld. als ’t voorg. w.

Wuilvenbrood, o. — Te Asper en omstr. — ld. als Wolvenbrood.

— Wuitjes, z. Wilde —

.

Wul —
, z. Wol —

.

Wul-Violetten, v. mv. — Te D’Worp. — ld. als Hondsvioletten.

Wulg(e), z. Wilg.

— Wulge, z. Kop —

.

Wulgeboom, m. — Te Waarmaarde. — ld. als Wilg.

Wulgenhout, o. — Te Brussel en omstr., D’Worp. — ld. als Wilg.

Wulle-Flier, v. — Te Brussel^n omstr. — ld. als Vliender.

Wulle-Kastoineboom, m. — Te D’Worp. — ld. als Wilde-Kastanjeboom.

Wulle-Kastonjeleer, m. — Te Brussel en omstr., Uccle. — ld. als Wilde-

Kastanjeboom.

Wulle-Stekebezeleer, m. — Te D’Worp. — ld. als Stekelbeziën.

Wulle-Waaigoot, m. — Te Brussel en omstr. — ld. als Wilde-Wijngaard.

Wulve-Roos, v. — Te Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, Ledringhem,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Kolbloem.

Wulvenboom, m. — Ter Pinte.— Verb. van Wilgenboom. — ld. als Wilg.

Wurf, m. — Te Hoogstraten. — ld. als Werf.

— Wurf, z. Hei — .

Wut-Bezen, v. mv. — Verb. van Witte — . Te D’Worp. — ld. als Witte-

Bèzekes.

Wut-Boom, z. Wit-Boom.
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Y
Yucca, m. — Te Gent en omstr., in zuid. Belg.-Limb. — Verscheidene

soorten van Yucca L. De meest gekende zijn de Y. filamentosa L. en de

Y. flaccida Haw.; fr. Yucca filamenteux en de Y. flasque; vl. Vezel-

achtige Y. en Slappe Y.

Z

Zaad, z. Kanarie — ,
Kemp —

,
Kool — , Lijn —

,
Mille —, Oliette —

,

Plat —
, Rond —

, Sloor — , Trossel — , Vlas — ,
Vogel(s) —

,
Wit —

,

Zeven —

.

Zaaielingen, m. mv. — Te Wetteren, noemt men alzoo eene var. van

Aardappel, die door ’t zaad (zaaien = semer) der plant zou bekomen zijn

en waarvan men veel goed zegt.

Zagge, v. — Te Baarle, Drongen, Exaarde, Landegem, Saffelare. —
ld. als Lesch.

— Zak, z. Water — .

Zakskens, o. mv. — Te Exaarde, Saffelare. — Calceolaria hybrida Hort.;

fr. Calcéolaire hybride; vl. Pantoffelkruid. — Zoo genoemd naar den

vorm der bloemen, die aan zakskens of beurzekens gelijken.

Zandroos, v. — Te Gent. — ld. als Azaleas’.

Zap, z. Sap.

Zavelboom, m. — Te Vilvoorde. — Juniperus Sabina L.-. fr. Genévrier

Sabine; vuig. Sabine, Savinier; vl. Zevenboom, Savelboom.

Zeebeize(n), v. mv. — Te Bierbeek, Neer-IJssche. — ld. als ’t volg. w.

Zeebeze(n), v. mv. — Te Bautersem, Brussel en omstr., Droogenbosch,

Landen, Leuven, Londerzeel, O.-L.-V.-Waver, Opwijck, Steenockerzeel,

Vertrijck, Vilvoorde. — Ribes rubrum L.; Groseillier rouge; vl. Roode

Aalbessestruik.

Zeebiezen, v. mv. — Te Asper en omstr. — Scirpus lacustris L.; fr.

Scirpe des lacs; vl. Meer- Bladbies .
— Eene groote soort van Bies,

wordende twee a drij meters hoog en bijzonder gebezigd om stoelen te

bezetten.

Zeedoorn, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Hippophaë rhamnoïdes L.;

fr. Argousier Faux-Nerprun; vuig. Griset rhamnoïde; vl. Duin- of
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Kattedoorn. — Dit struikgewas is met doornen bezet en groeit in de

duinen der zee.

Zeegas’, z. Zeegras.

Zeeges’, z. Zeegras.

Zeegras
,
o.— Wordt bijna overal gezegd (met eenig verschil in de uitspr.),

om den Zostera marina L. aan te duiden; fr. Zostère marine ; vl. Zeelint.

— Is bijzonder gekend, in het binnenland, als opvulsel der matrassen.

Zeeroupen, v. mv. — Verb. van — rapen. — Te Asper en omstr. —
Eene var. van Raap : groot, rond en wit van kleur.

Zeekblom, v. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Pissebloem.

Zeembezen, v. mv. — Te Appelterre, bogaarden, Vollezeele. — ld. als

Zeebezen.

Zeenblaren, o. mv. — Te Rlauwput, Kessel-Loo, Leuven, Park. — Cassia

senna L.; fr. Séné; vl. Sennestruik. — De bladeren worden gebruikt als

lichaamzuiverend geneesmiddel.

Zeepkruid, o. — Te Gent, Vilvoorde. — Saponaria officinalis L.; fr.

Saponaire officinale; vl. Genees-Zeepkruid.

— (Fig.) — De wortel der plant heeft omtrent

dezelfde hoedanigheden als de zeep. — Van

daar ook de lat. en de fr. naam.

Zeer-Oogskes, o. mv. — Te Asper en omstr.

— Eene var. van Aardappel

;

wit van kleur,

met kleine putjes of oogskens, die rondom

rood zijn. — Zeer-Oogskens = eigenlijk,

zieke oogskens.

Zelf, z. Self.

Zènia, v. — Te Ouwegen. — ld. als Zinnia.

Zeniverboom, m. — Te Zande. — ld. als

Jeneverboom 2°.

Zenneblad, o. — Te Brussel en omstr. — ld. als Zeenblaren.

Zenneblooare, o. mv. — Het meerv. van ’t voorg. w., te Brussel.

Zes-Weekskens, o. mv. — Te Asper, Exaarde, Lokeren, Saffelare,

Wetteren .— Matthiola annua Sweet; fr. Matthiole annuelle

;

vuig. Qua-

rantain , Quarantaine

;

vl. Zomernagelbloem, Zomerviolier
,
Zomer-

flier. — Omtrent zes weken nadat de plant gezaaid is, is ze reeds in bloei;

van daar ook de fr. naam. — Andere zeggen dat de plant omtrent gedurende

zes weken bloeit.

Zet-Loof, o. — Te Asper en omstr. — Loof (Rapen, fr. NavetsJ dat men

zet of plant voor zaad.

Saponaria officinalis.
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Zeuniads, v. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Zinnia.

Zeurkel, z. Zurkel.

Zeve(n)-Jaar-Klaver, m. — Te Vlamertinghe. — ld. als Luzeern. — Deze

Klaver kan zeven jaren duren, zonder te herzaaien. — Z. ook ’t volg. w.

Zeven-Jaars-Klaver, m.— Te Bautersem, Ingoyghem, Merchtem, O.-L.-V.-

Thielt, Veerle, Vertrijck, Vollezeele. — ld. als ’t voorg. w.

Zeven-Ure(n)-Bloem, v. — 1° Te Assche en omstr., Brusseghem, Grim-

bergen, Vilvoorde. — ld. als Elf-Ure(n)-Bloem. — 2° Te Huldenberg. —
ld. als Puitenoogskens. — De bloemen dezer planten blijven, alle dagen,

omtrent gedurende zeven uren open.

Zeven-Zaad, o. en m. — Exaarde, Saffelare. — ld. als Weurmkraud.

Ziègès’, Zieghès’, z. Zeegras.

Ziel, v. — Te Gent en omstr., Lichtaart, Lokeren. — Wordt gezegd in

den zin van merg (fr. moelle). Men geeft ook denzelfden naam aan het

binnenste deel (het hart; fr. Ie cceur)\an de Gemeene Wortel (Daucus

Carota L.; fr. Carotte communej. — (Fig. bl. 426.)

Zienëkes, o. mv. — Te Asper en omstr. — ld. als Zinnia.

Ziere-Krieke(n), v. mv.—Verb. van Zure— .
— Te Leuven. — De vruchten

(en soms noemt men alzoo ook den boom) van den Cerasus vulgaris Mlll.;

fr. Cerisier commun; vuig. Cerise aigre, Griotte commune ; vl. Gemeene

Kriekpruim ; soms ook Zure Kers genoemd.— De vruchten hebben eenen

zuren smaak (fr. goüt acide).

Ziet-Gij-Mij-Geerne, v.? — Te Vilvoorde. — ld. als Vergeet-mij-niet. —
« Dit bloempje is het zinnebeeld van het aandenken. — Deze naam wordt er

slechts zelden aan gegeven. » - (Vits, Mém. cour. inéd.)

Zijden-Linten, o. mv. — Te Brecht. — ld. als Lintkruid. — De gestreepte

bladeren der plant gelijken niet slecht aan zijden linten (fr. rubans de soiej.

— Zijk, z. Honds —

.

Zilver-Bladeken, o. — Te Vilvoorde. — Potentilla Anserina L., var.

incana Coss. en Germ.; fr. Potentille Ansérine, var.

d feuïlles blanches; vl. Zilverschoone Ganzerik, var.

met witte bladeren. — De bladeren der plant, bijzonder

die van de var. incana Coss. en Germ., zijn zilverachtig

wit, van boven en van onder; de bladeren der gewone

P. Anserina L. zijn alleenlijk wit van onder.

Zilver-Dèn’ v. — Te Neerpelt, Poppel. — Picea

alba Link.-, fr. Pesse (ou Êpicéa) Manche; vuig. Kelk en keikskens (fr.

,7 7 , TT,. n • 7
calice en calicule)

Sapinette Manche; vl. Witte Spar, Zilver Spar. — van Potentuia.

De schors van den boom is witachtig.
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Zilver-Kruid, o. — 1° Te Bautersem, Turnhout, Yertrijck. — ld. als

Zilver-Bladeken.— 2° Te Exaarde, Saffelare.— Cerastium tomentosum L.:

fr. Céraiste tomenteux; vl. Viltige Hoornmuur. — (Fig.) — De bladeren

dezer planten zijn zilverachtig wit.

Zilver-Kruideken, o. — Te Cortenbosch. — ld. als Zilver-Bladeken.

Bloeiwijze van Cerastium. Bloem van Tilia.

Zilver-Linde, v. — Te Exaarde, Saffelare. — Tilia argentea Desf. : fr.

Tilleul argenté; vl. Witte of Zilver-Linde. — (Fig.) — De bladeren zijn

wit van onder.

Zilveringen, m. mv. — Te Exaarde, Nieuwerkerke, Saffelare. — Een var.

van Appel, wit van kleur en als zilver&ohtig. — Fr. Api blanc .

Zinnebloem, z. Zonnebloem.

Zinnia, v. — Het meerv. is gewonelijk Zinnias’

;

te Oostham zegt men

Zinniassen. — Te Antwerpen, Drongen, Looz, Oostham, S l-Truiden,

Tongeren, Turnhout. — Éene, in de tuinen, gekweekte sieraadplant. —
Zinnia elegans Jacq.; fr. Zinnia élégant

;

vl. Sierlijke of Bevallige

Zinnia.

Zoelèr, m. — Te Bloir, Eist, Freeren (men zegt ook Zoerèl), Herderen,

Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — ld. als Surkel 1°).

— Zoelèr, z. Koe —

.

Zoennebloem, z. Zonnebloem.

Zoerèl, m.— Te Berg, Coninxheim, Freeren, Tongeren.— Id. als Surkel 1°).

— Zoerèl, z. Koe —

.

Zoer-Kiéze, v. mv. — Te Tongeren. — ld. als Zure-Krieke(n).

Zoer-Kieuze, v. mv. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — ld. als Zure-

Krieke(n).
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Zoer-Moes, o. — Te Mali, Nederheim, Sluizen. — Verb. van Zuur — .
—

Gezoutene en ingemaakte Kabuiskoolen; fr. Choucroute, Chou salé.

Zoet-en-Bitter, v.? — Te O.-L.-V.-Thielt. — ld. als Stinkend-Hout. —
« Als men deze plant knauwt, geeft zij eerst eenen bitteren smaak, die

weldra door eenen zoeten wordt vervangen. » — (Vits, Mém. cour. inéd.)

Zoete-Lievekens, o. mv. — Te Wesemaal. —Id. als Madeliefje.

Zoete-Meelbloemekens, o. mv. — Te Aarschot. — ld. als Madeliefje.

Zoete-Soulker, m.— Te D’Worp. — ld. als Hazeklaver. — Alzoo genoemd,

in tegenoverstelling met den Rumex Acetosa L. (fr. Rumex Oseille;\1.

Veld- of Wilde Zurkel; ook gekweekt in de moeshoven), die aldaar

Boulker heet en eenen zuurderen smaak heeft.

Zoete-Tengel, v. — Te Ingoyghem, Waarmaarde. — ld. als Melktingel

en Hoenderok. — De planten gelijken aan Tengelen (Urtica L.; fr. Ortie),

maar zijn zacht, zoet, d. i. zij branden niet.

Zoetingen, m. mv. — Te Nieuwerkerke. — Eene var. van wilden Appel,

met zoeten smaak; fr. Doucin.

Zoetstok-Hout, o. — (Uitspr. Zustok—.)— Te Bailleul, Berthen, Meteren,

Sl-Jans-Cappel, Vleteren. — ld. als Kalishout.

— Zoi, z. Kemp —

.

Zoklappen, m. mv. — Te S l-Joris-Winghe. — Verbascum Thapsus L. en

V. thapsiforme Schrad.; fr. Molène Bouillon-blanc en M. Faux-

Bouillon-blanc;v\. Wolbladige Toortsen Grootbloemige T. — « Zokken

zijn kleedingstukken van baai, zacht en dik, die men over de kousen

aantrekt. De bladeren dezer planten zijn groot, zacht en dik. » — (Vits,

Mém. cour. inéd.)

Zokkeblaren, o. mv. — Te Brecht, Huldenberg, Molenbeek-Wersbeek,

Vertrijck. — ld. als ’t voorg. w.

Zokken, v. mv. — Te Becquevoort, Kessel-Loo, Park. — ld. als Zoklappen.

— Zokken, z. Wilde —

.

Zokskens, o. mv. — Te Werchter. — ld. als Zoklappen.

Zolderkrollen, v. mv. — Te Brecht. — Sedum purpureum Link.; fr.

Orpin pourpre ou purpurin; vuig. Herbe-d-la-coupure ; \ 1. Purper of

Knollig Vetgroen. — « De afgesnedene plant wordt, onder den zolder, aan

den balk gehangen, waar zij voortgroeit en zich krolt. » (Vits. Mém.

cour. inéd.)

Zomerflieren, v. m. — In zuid. Belg-Limb. — ld. als Zes-Weekskens. —
Deze Flieren bloeien later als de andere, d. i. in den zomer.

Zomergerst, m. — (Uitspr. — Ga&'J — In zuid. Belg.-Limb. — Hordeum

vulgare L.; fr. Orge commune; vl. Gewone Gerst. — Zoo genoemd, in
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tegenstelling met de Wintergerst (z. dit w.) : de eene soort brengt den

winter in het veld door, de andere wordt eerst na den winter gezaaid en

wordt laat in den zomer ingeoogst.

Zomerstoffelieren, v. mv. — Te Mariakerke (Oost-Vl.). — ld. als

ZOMERFLIEREN.

Zomerstreping, m. — Te Exaarde, Saffelare. — Eene var. van Appel, van

buiten gestreept en rijpende in den zomer; fr. Rambour d’été. — Z. ook

WlNTERSTREPING.

Zomerzotteken, o. — 1° Te Assche en omstr. — ld. als Tijloos 1°). —
2° Te Antwerpen, Heffen, Wilrijck. — ld. als Sneeuwklokjes. — Als deze

planten bloeien, begint het goed jaargetijde weer te komen.

Zomerzotten, m. mv. — 1° Te Hauwaart. — ld. als Sneeuwklokjes. —
2° Te Blaasveld, Leest, O.-L.-V.-Waver, Perck. — ld. als Tijloos 1°). — Als

deze planten in bloei zijn, begint het goed jaargetijde weer te komen.

— Zonblom, z. Engelsche —

.

Zonder-Hemd, v.? — Te Itteghem. — ld. als Moedernaakten. — De bloem

komt naakt uit den grond, d. i. zonder bladeren.

Zoneblommen, v. mv. — Te Asper en omstr., wordt deze naam soms aan

den Dahlia gegeven.

Zonne(n), m. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Zonnebloem.

— Zonne(n), z. Groote —

.

Zonnebloem, v. — Zie hier de verscheidene uitspr. die wij opgemerkt

hebben :

1° Zonnebloem : te Bierbeek, Brussel, D’Worp, Exaarde, Neer-IJssche,

O.-L.-V.-Thielt, Saffelare, Wormhoudt en omstr.

2° Zonneblom : te Aalst, Brecht, Esschen (grenzen), Laarne, Lichtaart,

Turnhout.

3° Zonneblomme : te Gent en omstr., Lokeren, Nederbrakel, Sl-Laurens.

4° Zoennebloem : te Oostham.

5° Zinnebloem : te Nieuwerkerke.

6° Zunnebloeme : te Poperinghe, Vlamertinghe.

7° Zunneblomme : te Alveringhem, Bailleul, Brugge en omstr., Dixmuide

en omstr., Oost-Roosbeke, Thourout. — Helianthus annuus L.; fr.

Hèlianthe annuel; vuig. Grand Soleil, Tournesol; vl. Zonnebloem. —
De groote gele bloem dezer plant gelijkt niet slecht op de zon. — Z. ook

Zonneblom.

— Zonnebloem, z. Fransche — , Franse —

.

Zonneblom, v. — Te Aalst, noemt men alzoo den Helianthus annuus L.

(z. Zonnebloem) en ook den Heliotropium peruvianum L.; fr. Héliotrope

28
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du Pérou

;

vl. Vanillekruid, Kreeftkruid of Zonnewende van Peru.—
Z. ook Zonnebloem.

— Zonneblom, z. Franse —

.

Zonnekes, o. mv. — In zuid. Belg.-Limb. — Aster sinensis L. (Calliste-

phus— Nees.); fr. Aster de Chine

;

vuig. Reine-Marguerite

;

vl. Chineesche

Aster. — Zoo genoemd, in tegenstelling met den Helianthus annuus L.

(z. Zonnebloem) die aldaar Zonne(n) genoemd wordt; deze plant gelijkt op

de andere, maar is kleiner van vorm.

Zonneroos, v. — Te Neerpelt. — ld. als Zonnebloem.

Zonnester, v. — Te Massemen-Westrem. — ld. als Zonnebloem.

Zoon-(De)-vóór-de(n)-Vader, m. — Te Oostham. — ld. als Hoevenblaren.

— Alzoo genoemd, omdat de bloemen vóór de bladeren uit den grond

komen. — Eertijds droeg de plant ook eenen dusdanigen lat. naam; men

noemde ze : Films ante patrem.

Zop, z. Sap.

Zostêr, m. — Te Brussel, Wormhoudt en omstr. — ld. als Zeegras. — De

fr. naam der plant is Zostère.

—Zot, z. Brugsche — ,
Vastenavond — , Vastenouven — , Zomer —

.

—Zotten, z. Zomer — . — Z. ook — Zot.

—Zottin, z. Zomer — .
— Z. ook — Zot.

Zottemuts, v. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Sneeuwklokjes.

Zottinnebloem, v. — Te Rethy. — De kinderen geven dezen naam aan de

Vitsen (z. dit w.). Zij durven de bloemen dezer planten niet afplukken. Het

volgend gezegde, zeer in gebruik onder hen, geeft er den uitleg van : « Als

ge (gij) een’ zottinebloem afplukt, dan komt er en’ (eene) zottin afgeloopen. »

— Welk de oorsprong dier gewoonte is, is ons onbekend.

Zuigers, m. mv. — Te Boxtel. — ld. als Melktingel. — De kinders

zuigen honig uit de bloemen.

— Zuigers, z. Witte-Mamme —

.

— Zulker, z. Meersch —
,
Water —

.

Zunneblomme, z. Zonnebloem.

Zure-Krieke, v. mv. — Te Esschen (grenzen), Neer-IJssche. — ld. als

Ziere-Krieke(n).

Zuring, m. — 1° Te Rotterdam, Turnhout. — ld. als Surkel 1°). — 2° Te

Turnhout noemt men alzoo ook den Hazeklaver. — Z. dit w.

Zurkel, m. — (Uitspr. Zeurkel.)— Te Bailleul, Berthen, Brugge en omstr.,

Meteren, S‘-Jans-Cappel, Thourout, Vleteren. — Id. als Surkel 1°). — Z. ook

Sulker, Zulker, Silker.

— Zurkel, z. Hof —
,
Kant — , Klaver — , Koekoeks — , Peerde —

,

SchaAPS — , Wilde —

.
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Zustok-Hout, z. Zoetstok-Hout.

Zuur-Kruid, o. — Te Betecom, Blauwput, Leuven. — ld. als Surkel 1°)

en somtijds ook gebruikt in den zin van Schaapszurkel (z. dit w.).

Zuzup, m. — Te Neer-IJssche. — ld. als Jibjip. — Verb. ’t fr. Jujube.

Zwaam, m. — In zuid. Belg.-Limb. — ld. als Zwam.

Zwaanholzen, m. mv. — Te Turnhout. — Eene var. van Peer, lang van

vorm. — Verb. van — halzen.

—Zwaard, z. Bloedig—

.

Zwaardlisch, v. — Te Gent. — ld. als Bloedig-Zwaard. — « De bladeren

hebben den vorm van een zwaard en gelijken aan die van het Lisch (Iris

germanica L.; fr. Iris d’Allemagne).

Zwaluweikens, o. mv. — Te Steenockerzeel. — ld. als Sneeuwklokjes.

— Men heeft waarschijnlijk eenige gelijkenis gevonden tusschen de witte

neerhangende bellekens dezer plant en de eieren der zwaluw.

Zwaluwwortel, v. — Te Gent. — Asclepias syriaca L.; fr. Asclépiade

de Syrië; vl. Syrische Zijdeplant. — (Fig. bl. 249.)

Zwam, o.?— Te Lichtaart, Oostham, Turnhout.— Fomes fomentarius Fr.

en F. igniarus (Polyporus Fr.). — Twee

harde, houtachtige soorten van Paddestoelen

(fr. Champignons)
, die op de oude stammen

der boomen groeien en die gebruikt worden

om de zwam (fr. amadou) te vervaardigen.

— Somtijds geeft men ook denzelfden naam

aan eenige andere Paddestoelen, van het

geslacht Polyporus, die veel aan bovenge-

noemde soorten gelijken.

Zwanem)poot, v. — Te Exaarde, Saffelai^.

— Id. als Weiolmkruid. — Zoo genoemd,

naar den vorm der bladeren.

Zwart-(H)auw, v.? — Te Bambecque, Es-

quelbecq, Herzeele, Ledringhem, West-Cappel,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Brand(h)auw.

Zwart-Honzenhout, o. — Te Sichem. —
ld. als HoxNzenhout. — Alzoo genoemd in

tegenstelling met den Viburnum opulus L.,

die Wit- Honzenhout (z. dit w.) genoemd

wordt.

Zwart -Sporkenhout, o. — Te O.-L.-V.-

Thielt. — ld. als Honzenhout. — Alzoo ge-
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noemd in tegenstelling met den Vibumumopulus L., dit TP^-Sporkenhout

(z. dit w.) wordt geheeten.

Zwart-Wortel, v. — Te Poppel. — Digitalis purpurea L.; fr. Digitale

pourprée; vl. Piuyer Vingerhoedskruid. — (Fig. bl. 435.) — De wortel

der plant is zwart.

Zwarte-Aalbessen, v. mv. — Te Goes, Rotterdam. — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Aren, v. mv. — Te D’Worp en in zuid. Belg.-Limb. — (Uitspr.

Zwatte- Woire). — ld. als Brand(h)auw.

Zwarte-Bèzekes, o. mv. — Te Lichtaart, Rethy. — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Bezen, v. mv. — Te Gheel, Thielen, en te Oplinter (waar de

uitspr. is zwerte —). — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Beziën, v. mv.— Te Brecht, Esschen (grenzen). —Id. als Aalbeier.

Zwarte-Bizzemen, v. mv. — Te Poppel. — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Doorn, m. — Te Alveringhem, Bautersem, Dixmuide en omstr.,

Exaarde, Saffelare, Vertrijck. — ld. als Sleedoorn.

Zwarte-Flamboeze(n')plant, v. — Te Leuven. — ld. als Braam.

Zwarte-Jenevers, m. mv. — (Uitspr. Zworte—J — Te Bailleul, Berthen,

Meteren, Sl-Jans-Cappel, Vleteren. — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Jenijvelhut, m. — Hut = struik. — Te Bambecque, Herzeele,

Wilder, Wormhoudt. — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Jenijvers, m.—Te Avecappelle, Dixmuide en omstr., Poperinghe

(uitspr. — Tchenivers). — ld. als Aalbeier.

Zwarte-Kars, v. — Verb. van —Kers. — Te Antwerpen en omstr. — De

vrucht van den Cerasus avium Mönch, var. Juliana DC.: fr. Guignier

;

vl. Spaansche Kersenboom.

Zwarte-Kazen, v. mv. — Te Lokeren. — ld. als ’t voorg. w. — Z. ook

Zworte-Kazen.

Zwarte-Kêzen, v. mv. — Te Gent en omstr., Oost-Roosbeke, S^Laurens,

Thourout. — ld. als Zwarte-Kars.

Zwarte-Kroesele(n), v. mv. — (Uitspr. Zwatte—.)— In zuid. Belg.-Limb.

— Id. als Aalbeier.

Zwarte-Miemeren, v. mv. — Te Mechelen-a/Maas. — ld. als Aalbeier. —
Misschien eene verb. van Z.-Wiemeren

;

z. Zwarte-Wiemerkens.

Zwarte-Mostaard, m. — (Uitspr. Zwette-Mosterd.) — Te Rethy. —
Sinapis arvensis L.; fr. Moutarde des champs, Montarde sauvage;

vl. Veld-Mostaardplant, Wilde Mostaard.

Zwarte-Mosterd, z. ’t voorg. w.

Zwarte-Nachtschade, v. — Te Brecht. — ld. als Nachtschade.

Zwarte-Poeters, m. mv. — Te Dixmuide en omstr. — ld. als Aalbeier.
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Zwarte-S l-Jansberen, v. mv. — Te Neerpelt. — ld. als Aalbeier. — Deze

beren (= beziën) rijpen rond Sl-Jan (24 Junij) en zijn zwart.

Zwarte-St-Jansbezen, v. mv. — (Uitspr. Zwette— .) — Te Oostham. —
ld. als ’t voorg. w.

Zwarte-Troppelebeziën, v. mv. — Te Nieuwerkerke. — ld. als Aalbeier.

— Troppel = fr. grappe.

Zwarte-Wiemerkens, o. mv. — Te Meersen. — ld. als Aalbeier. —
Wiemerkens, volgens sommige, zou waarschijnlijk eene verb. zijn van

Wijnbeerkens.

Zwartsel, o. — Te Schelle, Wesemaal (hier is de uitspr. Zwertsel). —
ld. als Brand(h)auw. — De aren die door deze Schimmelplant aangetast

zijn, schijnen met zwartsel (fr. noir de fumée, plombagine) vervuld.

Zwatte—
,
z. ook Zwarte —

.

Zwatte-Kièze(n), v. mv. — Te Tongeren. — ld. als Zwarte-Kars.

Zwatte-Kieuze, v. mv. — Te Mali, Millen, Nederheim, Sluizen. — ld. als

Zwarte-Kars. — Verb. van Zwarte-Kersen.

Zwatte-Krieke(n), v. mv. — Te Leuven. — ld. als Zwarte-Kars.

Zweepboom, m. — Te Asper en omstr., wordt deze naam soms gegeven

aan den Wilg (z. dit w.).—De boom draagt inderdaad zwepen of wisschen.

Zweerkruid, o. — Te Exaarde, Saffelare. — Aristolochia Clematitis L.;

fr. Aristoloche Clématite; vl. Holwortel, Haarwortel, Sarazijnskruid

.

— Wordt gebruikt tot genezing der zweren.

Zweerwortel, v. — Te Leest, Londerzeel. — ld. als Smeerwortel. —
« De geraspte wortel wordt, als vermalschende brei, op zweren gelegd. »

(Vits, Mém. cour. inéd.)

Zwert-Gerst, m. — Te Hersselt. — ld. als Brand(h)auw, voor zooveel

als deze ziekte zich op de Gerst vestigt.

Zwerte —
, z. Zwarte —

.

Zwertsel, z. Zwartsel.

Zwette —
, z. ook Zwarte —

.

Zwette-Morelle(n), v. m. — Verb. van Zwarte — . — Te Neer-IJssche.

— Id. als Zwarte-Kars.

— Zwijd, z. Kemp —

.

Zwijnêrappels, m. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, Sl-Jans-Cappel,

Vleteren. — Eene var. van Aardappel, zeer dik, slecht van smaak en alleen

tot voedsel dienende voor de zwijnen en andere dieren.

Zwijnsgès’, o. — Te Oost-Roosbeke. — ld. als Verkensgers.

Zwijnsgras, o. — Te Uitkerke. — ld. als Flokgras.

Zwijnsooren, v.? mv. — Te Iseghem. — ld. als Iegel. — De bladeren
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zijn lang en harig gelijk zwijnsooren; hetzelfde mag gezegd worden van de

kelkbladeren ffr. sépales), die boven de bloemkroon (fr. corolle) uitsteken.

Zwijntjesgerst, o. — Te Coolscamp, Gits. — ld. als Verkensgès’.

— Zwoid, z. Kemp —

.

Zworte —
, z. ook Zwarte —

.

Zworte-Kazen, v. mv. — Te Beerst, Clercken, Dixmuide, Eessen, Wercken,

Woumen. — ld. als Zwarte-Kars.

Zworte-Keerzen, v. mv. — Te Vlamertinghe. — ld. als Zwarte-Kars.

Zworte-Keizen, v. mv. — Te Bailleul, Berthen, Meteren, S l-Jans-Cappel,

Vleteren. — ld. als Zwarte-Kars.



Franseh Woordenboek.

Dit Woordenboek verzendt naar het Latijnsch Woordenboek, overal waar tegenover-

gestelde niet aangeduid is.

A
Abricotier, m. — Z. Prunus A rmeniaca.

Absinthe, f. — Z. Artemisia Absinthum. — Z. ook Petite-Absinthe.

Abutilon strié. — Z. Abutilon striatum.

Acacia, m. — Z. Acacia. — Z. ook Faux-Acacia.

— a feuilles roulées, m. — Z. Acacia revotuta.

— en boule, m. — Z. Robinia Pseudo-Acacia, var. inermis.

Aeajou, m. — Z. Swietenia Mahogoni.

Aehillée Millefeuille, f. — Z. Achittea Mitlefotium.

— sternutatoire, f. — Z. Achittea Ptarmica.

Aeonit Napel, m. — Z. Aconitum Napettus.

— tue-loup, m. — Z. Aconitum lycoctonum.

Aeore odorant. — Z. Acorus Calamus.

Aeroelinium rosé, m. — Z. Acroctinium roseum.

Adonide couleur de feu, m. — Z. Adonis ftammeus.

Afrieaine. — Z. Tagetes.

Agaric ehampêtre, m. — Z. Agaricus campestris.

— eomestible, m. — Z. Agaricus edutis.

— Fausse-Oronge, m. — Z. Agaricus muscarius.

Agave d’Amérique, m. — Z. Agave americana.

Agropyre rampant. — Z. Agropyrum repens.

Agrostemme, f. — Z. Agrostemma Githago .

Agrostide blanche. — Z. Agrostis atba.

— commune. — Z. Agrostis vutgaris.

Ail cultivé. — Z. Attium sativum.
— des ours, m. — Z. AlHum ursinum.
— des vignes, m. — Z. Attium vineate.

— oignon, m. — Z. Attium Cepa.

Airelle du Mont Ida, f. — Z. Vaccinium Vitis-Idaea.

— Myrtille, f. — Z. Vaccinium Myrtittus.

— ponctuée. — Z. Vaccinium Vitis-Idaea.
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Ajonc d’Europe, m. — Z. Ulex europaeus.

Aloès, m. — Z. Aloë.

Alpiste des eanaris, m. — Z. Pkalaris canariensis .

Alysson des roehers, m. — Z. Alyssum saxatüe.

Amandier eommun. — Z. Amygdalus communis.

Amapante panaehée. — Z. Amarantus melancholicus var. tricolor.

— Queue-de-renard, f. — Z. Amarantus caudatus.

Amapantine violette. — Z. Gomphrena globosa.

Amapyllis Reine-de-beauté. — Z. Amaryllis formosissima L. —
(Sprekelia — Herb.).

Ammophile des sables, f. — Z. Ammophila arenaria.

Amourette, f. — Z. Briza media.

Ananas eomestible, m. — Z. Ananas ovata.

— ovale, m. — Z. Ananas ovata.

Aneolie commune. — Z. Aquilegia vulgaris.

Anémone des bois, f. — Z. Anemone nemorosa.

— Hépatique, f. — Z. Anemone Hepatica.

— Pulsatille, f. — Z. Anemone Pulsatilla.

— Sylvie, f. — Z. Anemone nemorosa.

Angélique sauvage, m. — Z. Angelica sylvestris.

Angree sesquipédale, m. — Z. Angraecum sesquipedale.

Anis, m. — Z. Pimpinella Anisum.

Ansérine blanehe. — Z. Chenopodium album.

— fétide, f. — Z. Chenopodium foetidum.

Antennaire perlée. — Antennaria margaritacea.

Anthémide Cotule, f. — Z. Anthemis Cotula.

— des ehamps, f. — Z. Anthemis arvensis.

— noble, f. — Z. Anthemis nobilis.

AnthPisque sauvage, m. — Z. Anthriscus sylvestris.

Anthurion de Sehepzer, m. — Z. Anthurium Scherzerianum.

Api blane. — Z. Witting (vl. wdbk).

Arabette des Alpes, f. — Z. Arabis alpina.

Aralia-a-papier, m. — Z. Aralia papyrifera.

Apbre-a-lait. — Z. Galactodendron utile.

a-pain. — Z. Artocarpus incisa.

a-perruques. — Z. Rhus Cotinus.

— de Judée. — Z. Cercis siliquastrum.

— fruitier. — Z. Fruitboom (vl. wdbk).

Apgousier Faux-Nerprun, m. — Z. Hippophaë rhamnoïdes.
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Aristoloehe Clématite, f. — Z. Aristolochia Clematitis.

Aristoloehe Siphon, f. — Z. Aristolochia Sipho.

Armérie, f. — Z. Armeria vuigaris, var. maritima.

Armoise Absinthe, f. — Z. Artemisia Absinthium.
— Aurone, f. — Z. Artemisia Abrotanum.
— commune. — Z. Artemisia vuigaris.

— de Judée, f. — Z. Artemisia judaica.

— du Pont, f. — Z. Artemisia pontica.

— Estragon, f. — Z. Artemisia DracuncuLus.

Arroehe des jardins, f. — Z. Atripiex hortensis .

— hastée. — Z. Atripiex hastata.

Artiehaut eommun. — Z. Cynara Scolymus.

— Cardon, m. — Z. Cynara Carduncutus.

— -des-toits, m. — Z. Sempervivum tectorum.

Arum, m. — Z. Arum macutatum. — N. B. Men geeft dikwijls, bij,

gissing, dezen naam aan den Caiia aethiopica.

Aselépiade de Syrië, m. — Z. Asciepias syriaca.

Asperge, f. — Z. Asparagus officinalis.

Aspérule odorante. — Z. Asperula odorata.

Aster a feuilles de saule, m. — Z. saiignus .

— de Chine, m. — Z. Aster sinensis L. (Cailistephus — NeesA
— de la Nouvelle-Belgique, m. — Z. Aster Novi-Beigii.
— des buissons, m. — Z. Aster dumosus.
— Tripolium, m. — Z. Aster Tripolium.

Astranee a grandes fleurs, f. — Z. Astrantia major.

Atrope Belladone, f. — Z. Atropa BeUadona.

Aubépine a un style, f. — Z. Crataegus monogyna.

— épineuse. — Z. Crataegus oxyacantha .

Aubergine, f. — Z. Soianum Meiongena.

Aucuba, m. — Z. Aucuba japonica.

Aulne glutineux. — Z. Alnus giutinosa.

Aurieule, f. — Z. Primula Auricula.

Aurone, f. — Z. Artemisia Abrotanum.

Avoine cultivée. — Z. Avena sativa.

— rude, f. — Z. Avena strigosa.

Azalée, f. — Z. Azalea.
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B
Bagruenaudier, m. — Z. Colutea arborescens.

Baie, f. — Z. onder Aalsbeer (vl. wdbk.).

Baldingrère panaehée. — Z. Baidingera arundinacea Dmrt., var.

variegata. (Phalaris variegata Coss. en Germ.).

Balisier des Indes, m. — Z. Canna indica.

Ballote fétide, f. — Z. BaUota fcetida.

Balsamine des jardins, f. — Z. Balsamine hortensis.

Balsamite a odeur suave, f. — Z. Balsamita suaveolens.

Barbarée commune. — Z. Barbarea vulgaris.

Barbe-de-bouc, f. — Z. Spiraea Aruncus.

de-ehèvre, f. — Z. Spiraea Aruncus.

Bardane mineure. — Z. Lappa minor.

Batate, f. — Z. Convolvulus Batatas.

Baumier, m. — Z. Peuplier Baumier.

Beiladone, f. — Z. Atropa Beliadona.

Belle-de-jour, f. — Z. Convolvulus tricolor.

Benoite commune. — Z. Geum urbanum.

Beree de Perse, f. — Z. Heracleum persicum.

Bergfamotte, f. — Z. Bergamot (vl. wdbk.).

Bétoine officinale. — Z. Betonica officinalis.

Betterave, f. — Z. Bèta vulgaris, var. rapacea.

Beurrée, f. — Z. Boterpeer (vl. wdbk.).

Bident tripartit. — Z. Bidens tripartita.

Bigrarreau rouge hatif. — Z. S1-Jans-Kersen (vl. wdbk.).

Blé-de-Turquie, m. — Z. Zea Mays.

Bleuet, m. — Z. Centaurea cyanus.

Bluet, m. — Z. Centaurea cyanus.

Bois-d’are, m. — Z. Morus elastica.

grentil. — Z. Daphne Mezereum.

Bolet eomestible, m. — Z. Boletus edulis.

Bonne-Dame. — Z. Atriplex hortensis.

Bonnet-earré. — Z. Evonymus europaea.

— -d’éleeteur. — Z. Cucurbita Melopepo.

— -de-prêtre. — Z. Evonymus europaea.

Boswellie thurifère, f. — Z. Boswellia thurifera.
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Bouillon-blane. — Z. Verbascum Thapsus.

Bouleau blane. — Z. Betula aiba.

Boule-de-neige. — Z. Viburnum opuius, var. steriiis.

Bouquet-parfait. — Z. Dianthus barbatus.

Bouquet-tout-fait. — Z. Dianthus barbatus.

Bourdaine, f. — Z. Rhamnus Frangula.

Bourraehe officinale. — Z. Borrago officinatis.

Bourse-a-pasteur, f. — Z. Capseila Bursa-Pastoris.

Bouture, f. — Z. Afzetsel (vl. wdbk.).

Brize a grands fruits, f. — Z. Briza maxima.

— intermédiaire, f. — Z. Briza media.

Broeoli, m. — Z. Chou-Brocoli.

Brome mou. — Z. Bromus mollis.

— séglin. — Z. Bromus secalinus.

— seigle. — Z. Bromus secalinus.

Bromélie Ananas, f. — Z. Ananas ovata.

Brugnon, m. — Z. Pècher-Brugnon.

Brunelle commune. — Z. Brunella vulgaris.

Bruyère, f. — Z. Calluna vulgaris.

quaternée. — Z. Erica Tetralix.

Bryone dioïque, f. — Z. Bryonia dioïca.

Bugrane épineuse. — Z. Ononis spinosa.

Buis, m. — Z. Buxus sempervirens.

Butome en ombelle, m. — Z. Butomus umbellatus.

Caehou, m. — Z. Areca Catechu.

Cactus, m. — Z. Cactus (vl. wdbk.).

Caféier, m. — Z. Coffea arabica.

Calamagrostide lancéolée. — Z. Calamagrostis lanceolata.

terrestre. — Z. Calamagrostis terrestris.

Calament officinal. — Z. Calamintha officinatis.

Caleéolaire hybride, f. — Z. Cnlceolaria hybrida.

Calebasse, f. — Z. Kalebas’ (vl. wdbk.).

— commune. — Z. Lagenaria vulgaris.

Calla d’Éthiopie, m. et f.— Z. Calla aeihiopica L. (Richardia— Schott.).
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Calliopsis de Drummond, m. — Z. Calliopsis Drummondii.
— des teinturiers, m. — Z. Calliopsis linctoria.

Callitriehe des étangs, f. — Z. Callitriche stagnalis.

— printanière. — Z. Callitriche vernalis.

Callune commune. — Z. Culluna vulgaris.

Calville, f. — Z. Guldeling (vl. wdbk.).

Calyeanthe fleuri. — Z. Calycanthus floridus.

Caméline eultivée. — Z. Camelma sativa.

Camellia, m. — Z. Camel lia japonica.

Camomille, f. — Z. Malricaria Chamomilla.

— puante. — Z. Anthemis Cotula.

— romaine. — Z. Anthemis nobilis.

Campanule pyramidale. — Z. Campanula pyramidalis.

— Raiponee, f. — Z. Campanula Rapunculus.

Camphrier, m.— Z. Camphora officinalis Nees. (Laurus Camphora L.).

Canada, m. — Z. Populus canadensis.

Canne d’Inde, f. — Z. Canna indica.

Canneberge des marais, f. — Z. Oxycoccos palustris.

Cannellier de Ceylan, m. — Z. Cinnamomum zeylanicum.

Caoutchouc, m. — Z. Ficus elastica.

Capendu. — Z. Capendu (vl. wdbk.).

Capselle Bourse-a-pasteur, f. — Z. Capsella Bursa-Pastoris.

Capueine, f. — Z. Tropaeolum.

Cardamine des prés, f. — Z. Cardamine pratensis.

Cardère a foulon, m. — Z. Dipsacus fullonum.

— sauvage, m. — Z. Dipsacus sylvestris.

Cardon, m. — Z. Cynara Cardunculus.

Carotte. — Z. Daucus Carota.

Cassis, m. — Z. Ribes nigrum.

Catalpa, m. — Z. Bignonia Catalpa.

Cèdre, m. — Z. Cedrus orientalis.

Céleri odorant. — Z. Apium graveolens.

Célosie a erete, f. — Z. Celosia cristata.

Centaurée Jaeée, f. — Z. Centauren Jacea.

Cépée, f. — Z. onder Barbelle(n)tronk (vl. wdbk.).

Céraiste tomenteux. — Z. Cerastium tomentosum.

Cerfeuil des jardins, m. — Z. Anthriscus Cerefolium.

— batard. — Z. Chaerophyllum temulum.
— penehé. — Z. Chaerophyllum temulum.
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Cepise-a-eoupte-queue. — Z. onder Brugsche-Kriek (vl. wdbk.).

Cepisette, f. — Z. Solarium Pseudo-Capsicum.

Cerisier a grappes. — Z. Cerasus Padus.

— aigre. — Z. Cerasus vulgaris.

— des oiseaux. — Z. Cerasus avium.

Chantrelie eomestible, f. — Z. Cantharellus cibarius.

Chanvpe, m. — Z. Cannabis sativa.

Chapbon des blés. — Z. Ustüago segetum.

Chapdon-a-foulon. — Z. Dipsacus fullonum.

— epépu. — Z. Carduus crispus.

— -Mapie. — Z. Silybum Marianum

.

Chapme eommun. — Z. Carpinus Betulus.

Chaqueue, f. — Z. Equisetum arvense en Eq. palustre.

Chataigniep eultivé. — Z. Castanea vesca.

Chélidoine majeupe. — Z. Chelidonium majus.

Chêne a fleups sessiles. — Z. Quercus sessiliflora.

— amépieain. — Z. Quercus rubra.

— liège. — Z. Quercus suber.

— pypamidal. — Z. Quercus pedunculata , var. fastigiata.

— pougre. — Z. Quercus rubra.

— Yeuse. — Z. Quercus Ilex.

Chèvpefeuille de Taptapie, m. — Z. Lonicera tatarica.

— des bois, m. — Z. Lonicera Periclymenum.

— des japdins, m. — Z. Lonicera Caprifolium.

Chieopée Endive, f. — Z. Cichorium Endivia.

— sauvagre, f. — Z. Cichorium Intybus.

Chiendent, m. — Z. Agropyrum repens.

Chou-Bpocoli, m. — Z. Brassica oleracea , var. botrytis.

de-Bpuxelles. — Z. Brusselsche - Spruiten en Spruitkool

(vl. wdbk.).

Chou-de-Milan. — Z. Drijkrop (vl. wdbk.).

de-Savoie-de-Mai. — Z. Drijkrop (vl. wdbk.).

fleup. — Z. Bloemkool (vl. wdbk.).

—Navet. — Z. Brassica Napus.

Chou potagep. — Z. Brassica oleracea.

— Rave. — Z. Brassica Rapa.
— vept. — Z. Brassica oleracea.

Chpysanthème eouponnée. — Z. Chrysanthemum coronarium.
— de Chine, f. — Z. Chrysanthemum sinense.

— des moissons, f. — Z. Chrysanthemum segetum.
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Cicutaire vireuse. — Z. Cicuta virosa.

Cig’uë-aquatique. — Z. Cicuta virosa.

Cinéraire a grandes feuilles. — Z. Cineraria macrophyita.

— a feuilles lobées. — Z. Cineraria tobata.

— couleur de sang\ — Z. Cineraria cruenta.

— maritime. — Z. Cineraria maritima.

Cirse des ehamps, m. — Z. Cirsium arvense.

— laneéolé. — Z. Cirsium lanceolatum.

Citronnelle, f. — Z. Lippia citriodora. — Melissa officinalis. —
Artemisia Abrotanum. — Thymus serpyilum, var. citriodora.

Citronnier, m. — Z. Citrus medica.

— Orang-er, m. — Z. Citrus Aurantium.

Citrouille, f. — Z. Cucurbita maxima.
— iroquoise. — Z. Cucurbita Pepo.

Clamart-gros-des-Flandres, m. — Z. Groote-Klimmer (vl. wdbk.).

Clarekie graeieuse. — Z. Clarckia pulchella.

Claytonie perfoliée. — Z. Claytonia perfoliata.

Clématite des haies, f. — Z. Clematis vitalba.

— droite. — Z. Clematis recta.

Clou de girofle. — Z. Caryophyllus aromaticus.

Coeotier, m. — Z. Cocos nucifera.

Cogrnassier eommun. — Z. Cydonia vulgaris.

— du Japon, m. — Z. Cydonia japonica.

Colehique d’automne, m. — Z. Colchicum autumnale.

Colombine plumeuse. — Z. Thalictrum aquitegifolium.

Coloquinte, f. — Z. onder Appelkwint (vl. wdbk.).

Colza, m. — Z. Brassica oleracea
,
var. oleifera.

Compag’non-roug’e. — Z. Melandryum diurnum.

Coneombre, f. — Z. Cucumis sativus.

Consoude, f. — Z. Symphytum officinale.

Conyze ambig’uë. — Z. Conyza ambigua.

Coprin, m. — Z. Coprinus.

Coquardeau, m. — Z. Matthiola fenestralis.

Coquelieot, m. — Z. Papaver Rhoeas.

Coquelourde, f. — Z. Lychnis coronaria.

Coqueret Alkékeng’e, m. — Z. Physalis Alkekengi.

Corbeille-d’or. — . Z. Alyssum saxatile.

Cordyline vivipare, f. — Z. Cordyline vivipara.

Coréopsis aurieulé. — Z. Coreopsxs auriculata.
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Corête du Japon, m. — Z. Kerria (Corchorus— L.)japonica DC.

Cornouiller male. — Z. Cornus Mas.
— sang'uin. — Cornus sanguinea.

Copydale bulbeuse. — Z. Corydatis bulbosa.

Copynéphope blanehatpe, m. — Z. Corynephorus canescens.

Cotonnier. — Z. Gossypium arboreum.

Cotonnière. — Z. Filago.

Coupg’e commune. — Z. Lagenaria vulgaris.

— Giraumon, f. — Z. Cucurbita pepo.

— pépon, f. — Z. Cucurbita pepo.

— patisson, f. — Z. Cucurbita Metopepo.

— potiron, f. — Z. Cucurbita maxima.

Couponne-impépiale. — Z. Fritülaria imperialis.

Coupt-pendu. — Z. Capendu (vl. wdbk.).

Cpanson, m. — Z. Cochlearia armoracia.

Cpesson alénois, m. — Z. Lepidium sativum.

— des fontaines, m. — Z. Nasturtium fontanum Aschs. (N.

officinale R. Br.)

Cpesson des ppés, m. — Z. Cardamine pratensis.

Cpête-de-eoq, f. — Z. Celosia cristata.

Cpève-ehiens, m. — Z. Solanum nigrum.

Cpoix-de-jépusalem. — Z. Lychnis chalcedonica.

— -Malte. — Z. Lychnis chalcedonica.

Cuseute du Thym, f. — Z. Cuscuta Epithymum

Cyclamen d’Eupope, m. — Z. Cyclamen europaeum.

Cytise-a-grappes, m. — Z. Cytisus Laburnum.
— Auboup, m. — Z. Cytisus Laburnum.

D
Daetyle agglomépé. — Z. Dactylis glomerata.

Dahlia, m. — Z. Dahlia variabilis.

Dame-de-onze-heupes. — Z. Ornithogalum umbellatum.

Datupa Stpamoine, m. — Z. Datura Stramonium.

Dauphinelle a grandes fleups, f. — Z. Delphiniurn grandiflorum.
— d’Ajax, f. — Z. Delphiniurn Ajacis.

Désespoip-du-peintpe. — Z. Saxifraga umbrosa.
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Diélytre remarquable, f. — Z. Dielytra spectabüis.

Digitaire, f. — Z. Digitaria.

Digitale pourprée. — Z. Digitalis purpurea.

Dionée attrape-mouches (— gobe-mouehes), f. — Z. Dionaea

muscipula.

Diplotaxe a feuilies menues, m. — Z. Diplotaxis tenuifotia.

Douee-amère, f. — Z. Solanum Dulcamara.

Doueette, f. — Z. Valerianelta olitoria.

Drageon, m. — Z. Spruit (vl. wdbk.).

E

Éehalotte, f. — Z. Allium ascalonicum.

Éehévérie a feuilies pulvérulentes, f. — Z. Echeveha putveruienta.

Éehinops de Rhodez, m. — Z. Echinops rhutenicus.

Éeoree. — Z. onder Bast (vl. wdbk.).

Églantier, m. — Z. Rosa canina.

Égopode des goutteux, m. — Z. yEgopodium Podagraria.

Endive, f. — Z. Chicorium Endivia.

Épeautre, m. — Z. Triticum Spelta.

Épervière piloselle, f. — Z. Hieracium püoseUa.

Épi, m. — Z. 4ar (vl. wdbk.).

Épiaire des bois, f. — Z. Stachys sytvatica.

— laineuse. — Z. Stachys lanata.

Épieéa élevé. — Z. Abies excelsa DC. (Picea — Link.)

— blane. — Z. Picea alba.

Épilobe en épi, m. — Z. Epüobium spicatum.

Épinard potager. — Z. Spinacia oleracea.

Épine noine. — Z. Prunus spinosa.

Épine-Vinette. — Z. Berberis vutgaris.

Épunge, f. — Z. Euphorbia Lathyris.

Érable Faux-Platane, m. — Z. Acer Pseudo-Platanus.

— Plane, m. — Z. Acer Platanoïdes.

Éranthie d’hiven, f. — Z. Eranthis hiemalis.

Ergot du seigle, m. — Z. Ctaviceps purpurea.

Epodium a feuilies de Ciguë, m. — Z. Erodium dcutarium.

'Esehholtzie de Californie, f. — Z. Eschholtzia californica.
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Estpagon, m. — Z. Artemisia DracuncuLus.

Éteule, f. — Z. Stoppel (vl. wdbk.).

Éthuse, f. — Z. yEthusa Cynapium.

Eucalyptus globuleux. — Z. Eucalyptus globulus.

Euphorbe Épupge, f. — Z. Euphorbia Lathyris.

— Péplus, f. — Z. Euphorbia Peplus.

— Réveil-matin, f. — Z. Euphorbia helioscopia.

F
Faux-Aeaeia, m. — Z. Robinia Pseudo-Acacia.

—Botpyde. — Z. Muscari botryoïdes.

—Bouillon-blane. — Z. Verbascum thapsiforme.

—Coquepet. — Z. Nicandra physatoïdes.

—Ebéniep. — Z. Cytisus Laburnum.

—Jalap. — Z. Nyctago Jalapae DC. (Mirabüis Jalapa L.)

—Lisepon. — Z. Polygonum ConvoLvulus.

—Nénuphap. — Z. Limnanthemum nymphoïdes.

—Piment. — Z. Solarium Pseudo- Capsicum.

Fétuque ovine. — Z. Festuca ovina.

— pouge, f. — Z. Festuca rubra.

Fève commune. — Z. Faba vulgaris.

— -de-mapais. Z. Faba vulgaris.—de-Tonka. — Z. Dipterix odorata.

Févepolle, f. — Z. Faba vulgaris, var. equina.

Féviep a tpois épines. — Z. Gteditschia triacanthos.

Fieaipe, f. — Z. Ficaria ranunculoïdes

.

Fieoïde cpistalline. — Z. Mesembryanthemum crystallinum.

Figuiep de Capie, m. — Z. Ficus carica.

— élastique, m. — Z. Ficus elastica.

Fleup-de-la-Passion. — Z. Passiflora.—de-la-Veuve. — Z. Scabiosa atropurpurea.

Flüteau Plantain-d’eau, m. — Z. A Lisma Plantago.

Fougèpe impépiale, f. — Z. Pteris aquilina.

Fpaisiep eomestible. — Z. Fragaria vesca.

Fpamboisiep. — Z. Rubus Idaeus.

Fpêne élevé. — Z. Fraxinus excelsior.

pleupeup. — Z. Fraxinus excelsior, var. pendula.

29
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Fritillaire impériale. — Z. FritiUaria imperialis.

— Pintade, f. — Z. FritiUaria Meleagris.

Froment-a-barbe, m. — Z. Baardtarwe (vl. wdbk.).

— eommun. — Z. Triticum vulgare.

— renflé. — Z. Triticum turgidum.

Fuchsia, m. — Z. Bellekes (vl. wdbk.).

Fumeterre grimpante. — Z. Fumaria capreolata.

— officinale. — Z. Fumaria offfcinalis.

Fusain d’Europe, m. — Z. Evonymus europaea.

Fustet, m. — Z. Rhus Cotinus.

G
Gaillet Croisette, m. — Z. Galium Cruciata.

— Grateron, m. — Z. Galium Aparine.

Gainier de Judée, m. — Z. Cercis siliquastrum.

Galéopsis bigarré. — Z. Galeopsis versicolor.

— Tetrahit, m. — Z. Galeopsis Tetrahit.

— velu. — Z. Galeopsis villosa.

Galle-du-Chêne, f. — Z. Eekappel (vl. wdbk.).

Garanee des teinturiers, f. — Z. Rubia tinctorum.

Gazon-d’Olympe. — Z. Armeria vulgaris, var. maritima.

Genêt-a-balais, m. — Z. Sarothamnus scoparius.

— d’Angleterre, m. — Z. Genista anglica.

Genévrier eommun. — Z. Juniperus communis.

— de Lyeie, m. — Z. Juniperus lycia.

— thurifère, m. — Z. Juniperus thurifera.

Gentiane, f. — Z. Gentiana.

Géranium déeoupé. — Z. Geranium dissectum.

— Herbe-a-Robert, m. — Z. Geranium Robertianum

— mou. — Z. Geranium molle .

Gerbe-d’or. — Z. Solidago canadensis.

Germandrée Seorodonaire, f. — Z. Teucrium Scorodonia.

Gesse a larges feuilles, f. — Z. Lathyrus latifolius.

— odorante. — Z. Lathyrus odoratus.

Gillénie trifoliolée. — Z. Gillenia trifoliata.

Gingembre, m. — Z. Zingiber officinale.
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Giroflée-de-Mahon, f. — Z. Malcotmia maritima.

— -de-muraille, f. — Z. Cheiranthus Cheiri.

— -des-jardins, f. — Z. Matthiola incana.

— Violier, f. — Z. Cheiranthus Cheiri.

Giroflier aromatique, m. — Z. Caryophyllus aromaticus.

Glaciale, f. — Z. Mesembryanthemum crystaliinum.

Glaïeul eommun. — Z. Gladiolus communis.
— de Gand, m. — Z. Gladiolus gandavensis.

Gland, m. — Z. Eikel (vl. wdbk.).

Glyeérie flottante. — Z. Glyceria fluitans.

Gnaphale, m. — Z. Gnaphalium.

Gnavelle, f. — Z. Sderanthus annuus.

Gouet taeheté. — Z. Arum maculatum.

Gourde, f. — Z. Lagenaria vulgaris.

Grand-Baume. — Z. Balsamita suaveolens.

— -Orpin. — Z. Sedum maximum.
— -Plantain. — Z. Plantago major.

— -Soleil. — Z. Helianthus annuus.

Grande-Capueine. — Z. Tropaeolum majus.

— -Ciguë. — Z. Conium maculatum.
— -Consoude. — Z. Symphytum officinale.

— -Marguerite. — Z. Pyrethrum Leucanthemum.
— -Ortie. — Z. Urtica dioïca.

— -Pensée. — Z. Viola tricolor, var. hortensis.

Grateron, m. — Z. Galium Aparine.

Greffe, f. — Z. Griffel (vl. wdbk.).

Grenadier eommun. — Z. Punica granatum.

Griotte commune. — Z. Cerasus vulgaris.

— -a-eourte-queue, f. — Z. Brugsche-Kriek (vl. wdbk.).

Griset rhamnoïde, m. — Z. Hippophaë rhamnoxdes.

Gros-blé. — Z. Triticum turgidum.

Groseillier-a-maqueraux, m. — Z. Ribes Uva-Crispa, var. major.

— épineux. — Z. Ribes Uva-Crispa.

— noir. — Z. Ribes nigrum.

— rouge. — Z. Ribes rubrum.

Gueule-de-lion, f. — Z. Antirrhinum majus.

Gui blane. — Z. Viscum album.

Guignier, m. — Z. Cerasus avium, var. Juliana.

Guimauve officinale. — Z. Althaea officinalis.

Gynérium argenté. — Z. Gynerium argenteum.
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H
Harieot eommun. — Z. Phaseolus vuLgaris.

— nain. — Z. Phaseolus vuLgaris, var. nana.

Hélianthe annuei. — Z. Helianthus annuus.

— tubéreux. — Z. Helianthus tuberosus.

Héliotrope du Pérou. — Z. Heliotropium peruvianum.

Héliptère de Mangles, f. — Z. Helipterum Manglesiï.

Hellébore fétide, f. — Z. Helleborus feetidus.

— noire. — Z. Helleborus niger.

— verte. — Z. Helleborus viridis.

Héméroealle fauve. — Z. Hemerocallis fulva.

— jaune, f. — Z. Hemerocallis flava.

Hépatique, f. — Z. Anemone Hepatica.

Herbe-a-la-coupure. — Z. Sedum purpureum.
— -a-l’araignée. — Z. Nigella damascena.

aux-ehantres. — Z. Sisymbrium officinale.

— -aux-écus. — Z. Lunaria biennis.

— -aux-rhumatismes. — Z. Plectranthus fruticosus.

— -bénite. — Z. Geum urbanum.

de-Ste-Barbe. — Z. Barbarea vuLgaris.

— -de-S l-Benoït. — Z. Geum urbanum.

des-Pampas. — Z. Gynerium argenteum.

Hêtre, m. — Z. Fagus sylvatica.

Houblon, m. — Z. HumuLus Lupulus.

Houlque laineuse. — Z. Holcus lanatus.

— molle. — Z. Holcus mollis.

Houx eommun. — Z. Ilex aquifotium.

I

Ibéride en ombelle, f. — Z. Iberis umbellata.

If a baies, m. — Z. Taxus baccata.

Immortelle a braetées. — Z. Helichrysum bracteatum.
— blanche. — Z. Xeranthemum annuum.
— des sables. — Z. Helichrysum arenarium.
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Immortelle pourpre. — Z. Xeranthemum annuum.
— violette. — Z. Gomphrena globosa.

Impatiente a petites fleurs. — Z. Impatiens parviflora.

— n’y touehez pas. — Z. Impatiens Noli-tangere.

Iris d’Allemagne, m. — Z. Iris germanica.

— des marais, m. — Z. Iris Pseudo-Acorus.

— Faux-glaive, m. — Z. Iris Xypkioïdes .

— sauvage, m. — Z. Iris Pseudo-Acorus.

Ivraie enivrante. — Z. Lolium temulentum.

— multiflore, f. — Z. Lolium multiflorum.

— vivace, f. — Z. Lolium perenne.

J

Jalap, m. — Z. Convolvulus Jalapa.

Jaquier, m. — Z. Arlocarpus incisa.

Jerose hygromètre, f. — Z. Anastatica hierochuntica.

Jone aggloméré. — Z. Juncus conglomeratus.

— des bois, m. — Z. Juncus sy vaticus.

— épars. — Z. Juncus effusus.

— fleuri. — Z. Butomus umbellatus.

— glauque. — Z. Juncus glaucus.

Jonquille, f. — Z. Narcissus Jonquilla.

Joubarbe des toits, f. — Z. Sempervivum tectorum.

Jouet-du-vent. — Z. Apera Spica-venti.

Jujubier eommun. — Z. Zizyphus vulgaris.

Julienne, f. — Z. Malcolmia maritima.
— -des-dames, f. — Z. Hespens matronalis.

K
Kaimia a larges feuilles, m. — Z. Kalmia latifolia.

Kerria du Japon, m. — Z. Kerria japonica.

Ketmie de Syrië, f. — Z. Hibiscus syriacus.
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L
Laiehe, f. — Z. Carex.

Laiteron appe, m. — Z. Sonchus asper.

— des potagrers, m. — Z. Sonchus oleraceus.

Laitue eultivée. — Z. Lactuca sativa.

— de-la-Passion, f. — Z. Ezelsoor (vl. wdbk.).

— pomaine. — Z. Ezelsoor (vl. wdbk.).

Lamiep blane. — Z. Lamium album.

— poupppe. — Z. Lamium purpureum.

Langue-de-eepf. — Z. Scolopendrium vulgare.

Lapmille Lapme-de-Jaeob, f. — Z. Coïx Lacryma.

Laupiep-eepise, m. — Z. Cerasus Lauro-Cerasus.

— noble, m. — Z. Laurus nobilis.

— -Rosé, m. — Z. Nerium Oleander.

— -sauee, m. — Z. Laurus nobilis.

— Tin, m. — Z. Viburnum Tinus.

Lavande en épi, f. — Z. Lavandula Spica.

— Spie, f. — Z. Lavandula Spica.

Lentieule, f., Lentille, f. — Z. Lemna.

Levupe de bièpe, f. — Z. Saccharomyces Cerevisiae.

Liège, m. — Z. Keurk (vl. wdbk.).

Lieppe grimpant. — Z. Hedera Helix.

teppestpe, m. — Z. Glechoma hederacea.

Lilas eommun. — Z. Syringa vulgaris.

Lin eultivé. — Z. Linum usitatissimum.

— des Alpes, m. — Z. Linum alpinum.

— -de-la-Nouvelle-Zélande, m. — Z. Phormium tenax.—pougre, m. — Z. Linum grandiflorum.

Linaigrette, f. — Z. Eriophorum.

Linaipe bipaptite. — Z. Linaria bipartita.

— commune. — Z. Linaria vulgaris.

— Cymbalaipe, f. — Z. Linaria Cymbalaria.

Liondent, m. — Z. Leontodon hispidus.

Lippia Citponnelle, f. — Z. Lippia citriodora.

Lis blane. — Z. Lilium candidum.

de-S l-Jaeques. — Z. Amaryllis formosissima L. — (Sprekelia

— Herb.)
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Lis jaune. — Z. Lilium croceum.

— Martagon. — Z. Lilium Martagon.

— tigré. — Z. Lilium tigrinum.

Liseron des ehamps, m. — Z. Convolvulus arvensis.

— des haies, m. — Z. Convolvulus sepium.

— tricolore, m. — Z. Convolvulus tricolor.

Livèehe offieinal, m. — Z. Levisticum officinarum.

Lobélie Erine, f. — Z. Lobelia Erinus.

Lotier eornieulé. — Z. Lotus corniculatus.

Lunaire bisannuelle. — Z. Lunaria biennis.

Lupin jaune, m. — Z. Lupinus luteus.

Lupuline, f. — Z. Medicago Lupulina.

Luzerne eultivée. — Z. Medicago sativa.

— Lupuline, f. — Z. Medicago Lupulina.
— maeulée. — Z. Medicago maculala.

Luzule ehampêtre, f. — Z. Luzula campestris.

Lyehnide eouronnée. — Z. Lychnis Coronaria.
— de Chaleédoine, f. — Z. Lychnis chalcedonica.

— Fleur-de-Coueou, f. — Z. Lychnis Flos-cuculi.

Lyeopode en massue, m. — Z. Lycopodium clavatum.
— Petit-Cyprès, m. — Z. Lycopodium Chamaecyparissus.

Lysimaque Nummulaire, f. — Z. Lysimachia Nummularia.

Maehe, f. — Z. Valerianella olitoria.

Mahonie a feuilles de Houx, f. — Z. Mahonia aquifolia.

Maïs, m. — Z. Zea Mays.

— géant. — Z. Zea Mays , var. Caragua.

Malope a feuilles trifides, var. a grandes fleurs, f. — Z. Malope

trifida, var. grandiflora.

Mandragore officinale. — Z. Mandragora officinalis.

Mareotte, f. — Z. Afzetsel (vl. wdbk.).

Maroute, f. — Z. Anthemis Cotula.

Marjolaine, f. — Z. Origanum Majorana.

Marronnier d’Inde, m. — Z. ZEscutus Hippocastanum.

Massette, f. — Z. Typha latifolia en T. angustifolia.
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Matthiole annuelle, f. — Z. Mallkiola annua.
— blanehatre, f. — Z. Mattfiiola incana.

— des fenêtres, f. — Z. Matthiota fenestra lis.

Matrieaire Camomille, f. — Z. Matricaria ChamomiUa.

Mauve a feuilles pondes, f. — Z. Maiva rotundifolia.

— -en-arbre, f. — Z. Hibiscus syriacus.

— sauvage, f. — Z. Maiva sylvestris.

Mélèze a feuilles eaduques, m. — Z. Larix decidua Mill. — (L.

europaea DC.)

Mélilot bleu. — Z. Meiilotus cceruleus Lam. (Trigonella ccerulea

Sering.)

Mélisse officinale. — Z. Melissa ofticinalis.

Melon, m. — Z. Cucumis Meio.

Menthe a feuilles rondes, f. — Z. Mentha rotundifolia.

— aquatique, f. — Z. Mentha aquatica.

— -eoq, f. — Z. Balsamita suaveolens.

— des ehamps, f. — Z. Mentha arvensis.

— poivrée. — Z. Mentha piperita.

— sauvage, f. — Z. Mentha sylvestris.

— veloutée. — Z. Mentha velutina.

Menyanthe trifolié. — Z. Menyantkes trifolio ta.

Mereuriale annuelle. — Z. Mercuriatis annua .

Merisier-a-grappes, m. — Z. Cerosus Padus.

Microbes. — Z. Microben (vl. wdbk.).

Migmardise-des-prés, f. — Z. Dianthus superbus.

Millefeuille, f. — Z. Achülea Millefolium.

Millepertuis-a-odeur-de-boue, m. — Z. Hypericum hircinum.

— perforé. — Z. Hypericum perforatum.

Millet-des-oiseaux, m. — Z. Setaria italica.

Mimule musqué. — Z. Mimutus moschatus.

Miroir-de-Vénus, m. — Z. Specularia Speculum.

Moelle, f. — Z. Merg, Ziel (vl. wdbk.).

Molène Bouillon-blane, f. — Z. Verbascum Thapsus.

— Faux-Bouillon-blane, f. — Z. Verbascum thapsiforme.

Molinie bleue. — Z. Molinia ccerulea.

Monarde f. — Z. Monarda.

Monnaie-du-pape. — Z. Lunaria biennis.

Morelle Mélongène, f. — Z. Solanum Melongena.

— noire. — Z. Solanum nigrum.
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Morelle tubéreuse. — Z. Sotanum tuberosum.

Morille eomestible, f. — Z. Morchella esculenta.

Mors-du-diable, m. — Z. Scabiosa Succisa.

Mouron-blane. — Z. SteUaria media

.

— des ehamps, m. — Z. Ana gallis arvensis.

— -des-oiseaux, m. — Z. /SteUaria media.

Mousses, f. — Z. Masci.

Moutarde blanehe. — Z. Sinapis atba.

— des ehamps, f. — Z. Sinapis arvensis.

— sauvage, f. — Z. Sinapis arvensis.

Muflier a grandes fleurs. — Z. Antirrhinum majus.

Muguet, m. — Z. Convallaria maiaiis.

Murailler, m. — Z. Cheiranthus Cheiri.

Mürier noir. — Z. Morus nigra.

Muse (végétal). — Z. Mimulus moschatus.

Museadier, m. — Z. Myristica fragrans.

Museari a grappe, m. — Z. Muscari racemosum.

— Faux-Botryde, m. — Z. Muscari botryoïdes.

Myosotis des marais, m. — Z. Myosotis palustris.

MyrieaGalé, m. — Z. Myrica Gaie.

Myrtille, f. — Z. Vaccinium Myrtillus.

N.

Nareisse des poètes, m. — Z. Narcissus poeticus.

— -des-prés, m. — Z. Narcissus Pseudo-Narcissus.

— Faux-Narcisse, m. — Z. Narcissus Pseudo-Narcissus.
— Jonquille, m. — Z. Narcissus Jonquilla.

Navet, m. — Z. Brassica Napus.

Néflier d’Allemagne, m. — Z. Mespilus germanica.

Ne-m’oubliez-pas, m. — Z. Myosotis palustris.

Nénuphar blane. — Z. Nymphaea atba.

— -jaune, m. — Z. Nuphar tuteum.

Népenthes distillatoire, m. — Z. Nepen thes distiUatoria.

Nerprun Bourdaine, m. — Z. Rhamnus Frangula .

— purgatif. — Z. Rhamnus cathartica.

Nielle-des-blés, f. — Z. Agrostemma Githago.
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Nigelle de Damas, f. — Z. Nigella damascena.

Nivéole printanière, f. — Z. Leucoium vernum.

Noisetier, m. — Z. Corylus Avellana.

Noyer-a-coque-tendre, m. — Z. Amandelnotelaar(v1. wdbk.).

— -amérieain. — Z. JugLans nigra.

— eommun. — Z. JugLans regia.

— -mésange. — Z. Amandelnotelaar (vl. wdbk.).

— noir. — Z. JugLans nigra.

Nuphar, m. — Z. Nuphar luteum.

O.

Obier, m. — Z. Viburnum opuLus.

OEillet aplumet, m. — Z. Dianthus plumarius.
— barbu. — Z. Dianthus barbatus.

— de Chine, m. — Z. Dianthus sinensis.

— -des-jardins, m. — Z. Dianthus caryophyllus.

— -des-poètes, m. — Z. Dianthus barbatus.

— Giroflier, m. — Z. Dianthus caryophyLLus.

— Mignapdise, m. — Z. Dianthus plumarius.

— prolifère, m. — Z. Dianthus prolifer.

— superbe, m. — Z. Dianthus superbus.

— velu. — Z. Dianthus Armeria.

Oignon, m. — Z. A Llium Cepa.

OEnanthe a feuilles de Peueédan, m. — Z. (Enanthe peucedanifoiia.

— Phellandpe, m. — Z. (Enanthe Phellandrium.

Oléandre Laurier-Rose, m. — Z. Nerium Oleander.

Olivier d’Europe, m. — Z. Olea europaea.

Onoporde a feuilles d’Aeanthe, m. — Z. Onopordon Acanthium.

Oplismène Pied-de-eoq, m. — Z. Oplismenus Crus-galli.

Oranger, m. — Z. Citrus Aurantium.

Orehis a larges feuilles, m. — Z. Orchis latifolia.

— bouffon. — Z. Orchis Morio.

— maeulé (ou taehé). — Z. Orchis mandata-

Oreille-de-lièvre. — Z. Valerianella olitoria.

— -d’ours. — Z. Primula Auricula.

Orge a six rangs, f. — Z. Hordeum hexastichon.

— commune. — Z. Hordeum vulgare.
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Origan Marjolaine, m. — Z. Origanum Majorana.

Orme ehampêtre, m. — Z. Ulmus campestris.

— — var. a larges feuilles. — Z. Ulmus campestris,

var. latifoiia.

Orme pyramidal.— Z. Ulmus campestr is, var. fastigiata.

Ornithogale afleurs penehées, f. — Z. Ornühogalum nutans.

— en ombelle, f. — Z. Ornühogalum umbellatum.

Orobanehe mineure. — Z. Orobanche minor.

— Rave, f. — Z. Orobanche Rapum.

Orobe printanier, m. — Z. Orobus vernus.

Orpin acre, m. — Z. Sedum acre.

— blane. — Z. Sedum album.

— pourpre (ou purpurin). — Z. Sedum purpureum.

Optie-blanehe. — Z. Lamium album.

— brülante. — Z. Urtica urens.

— dioïque, f. — Z. Urtica dioïca

.

puante. — Z. Stachys sylvatica.

Oseille, f. — Z. Rumex Acetosa. — Z. ook Petite-Oseille.

Osier-blane. — Z. Salix viminalis.

jaune, m. — Z. Salix vitellina.

rouge, m. — Z. Salix purpurea.

Oxalide eornue. — Z. Oxalis corniculata.

— droite. — Z. Oxalis stricta.

— Petite-Oseille. — Z. Oxalis Acetosella.

— rosée. — Z. Oxalis rosea.

P
Pain-de-poureeau. — Z. Cyclamen europaeum.

Panie Millet, m. — Z. Panicum miliaceum.

Paquerette, f. — Z. Bellis perennis.

Pas-d’ane, m. — Z. Tussilago Farfara.

Passe-Rose, f. — Z. Althaea rosea.

Passiflore, f. — Z. Passiflora.

Patience, f. — Z. Rumex Patientia.

a feuilles obtuses, f. — Z. Rumex obtusifolius.

Pattes-d’apaignée. — Z. Nigella damascena.
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Paturin annuel. — Z. Poa anima.

Pavot Apgémone. — Z. Papaver Argemone.
— douteux. — Z. Papaver dubium.
— somnifèpe, m. — Z. Papaver somniferum.

Pêehep, m. — Z. Amygdalus Persica.

— -Bpugnon, m. — Z. Amygdalus Persica, var. Laevis.

Peigne-de-Vénus, m. — Z. Scandix Pecten- Veneris.

Peltigère de ehien, f. — Z. Peltigera canina.

— poussatpe, f. — Z. Peltigera rufescens.

Pensée. — Z. Viola tricolor.

Peree-neige, m. — Z. Galanthus nivalis.

Persieaire, f. — Z. Polygonum Persicaria.

Pepsil, m. — Z. Petroselnum sativum.

Pepvenehe a petites fleups, f. — Z. TInca minor.

Pesse blanehe. — Z. Picea alba.

Pétasite offleinal. — Z. Petasites officinalis.

Petit-Nénuphap. — Z. Hydrockaris Morsus-Ranae.

(Eület-d’Inde. — Z. Tagetes.

Petite-Absinthe. — Z. Artemisia pontica.

— Bapdane. — Z. Lappa minor.

— -Centaupée. — Z. Erythraea Centaurium.
— -Ciguë. — Z. sEthusa Cynapium.
— -Geule-de-lion. — Z. Linaria vulgaris.

— -Mapguepite. — Z. Bellis peren nis.

— -Optie. — Z. Urtica urens.

— -Oseille. — Z. Rumex Acetosella.

Pétunia eommun. — Z. Petunia nyctaginiflora.

Peupliep Baumiep. — Z. Populns balsamifera L. (P. Tacamahaca

Mill.)

Peupliep blane. — Z. Popiilus alba.

— blanehatpe. — Z. Populus canescens.

— d’Italie.— Z. Populus pyramidalis Rozier. (P. italica Mönch.)

— du Canada. — Z. Populus ca nadensis.

— noip. — Z. Populus nigra.

— pypamidal. — Z. Populus pyramidalis.

— Tpemble. — Z. Populus tremula.

Phéole des ppés, m. — Z. Pkleum pratense.

Phlox de Dpummond, m. — Z. Phlox Drummondii.

Phopmion tenaee, m. — Z. Phormium tenax.



POL 461

Pied-de-coq, m. — Z. Oplismenus Crus-galli.

—de-veau, m. — Z. Arum maculatum.

Pigamon a fleur d’Anémone, m. — Z. Thalictrum anemonoïdes

Mich. (Anemone tkalictroïdes L.)

Pigamon a feuilles d’Aneolie, m. — Z. Thalictrum aquilegifolium.

Piloeereus tête-de-vieiilard, m. — Z. Püocereus senilis.

Piment annuel. — Z. Capsicum annuum.

Pimpinelle Anis, f. — Z. Pimpinella Anisum.

Pin de Bordeaux. — Z. Pinus maritimus.

—de Lord Weymouth. — Z. Pinus Strobus.

—maritime. — Z. Pinus maritimus.

— Strobus. — Z. Pinus Strobus.

— sylvestre. — Z. Pinus sylvestris.

Pinceneeti(ti)a tubereuleux. — Z. Pincenecti(ti)a tubercutata.

Pissenlit, m. — Z. Taraxacum officinale Vill. (T. Dens-leonis Desf.)

Pivoine a fleurs blanehes, f. — Z. Paeonia albiflora.

— — de Pavot, f. — Z. Paeonia papaveracea.

— commune. — Z. Paeonia officinalis.

— -en-arbre, f. — Z. Paeonia papaveracea.

— officinale. — Z. Paeonia officinalis.

Plane, m. — Z. Acer platanoïdes.

Plantain a larges feuilles, m. — Z. Plantago major.

— -d’eau, m. — Z. Alisma Plantago.

— laneéolé. — Z. Plantago lanceolata.

— moyen. — Z. Plantago media.

Plante antirhumatismale. — Z. Plectranthus fruticosus.

— -aux-oeufs. — Z. Solanum Melongena.

Platane d’Oeeident, m. — Z. Platanus occidentalis.

— d’Orient, m. — Z. Platanus orientalis.

Platycerium a eorne d’élan, m. — Z. Platycerium alcicorne J. Smith.

(Acrostichum — Willem.; Nevroplatyceros — Fée).

Pluie-d’or. — Z. Cytisus Laburnum.

Poire-eerise. — Z. Kriekpeer (vl. wdbk.).

Poireau, m. — Z. Allium Porrum.

Poirée, f. — Z. Bèta vulgaris, var. Cycla.

Poirier commun. — Z. Pyrus communis.
— du Japon. — Z. Pyrus japonica.

Pois-a-bouquets, m. — Z. Lathyrus latifolius.

— biflore, m. — Z. Tvvee-Bloem en Erwtje-twee (vl. wdbk.).
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Pois cultivé. — Z. Pisum sativum.

— d’Auvepgme, m. — Z. Krombek (vl. wdbk.).

de-senteup, m. — Z. Lathyrus odoratus.

— mange-tout, m. — Z. Schelperwt (vl. wdbk.).

— Miehaux-de-Hollande, m. — Z. Erwtje-twee (vl. wdbk.).

seppette, m. — Z. Krombek (vl. wdbk.).

Poivre-d’eau, m. — Z. Polygonum Hydropiper.

— -d’Espag’ne, m. — Z. Capsicum annuum.
— noip. — Z. Piper nigrum.

Poiyg’onatum multiflope, m. — Z. Polygonatum muLtiflorum.

Polypode eommun. — Z. Polypodium vuigare.

Polypore Amadouviep, m. — Z. Polyporus (Fomes) igniarius.

Pomme d’api. — Z. Malus baccata.

— de teppe. — Z. Solanum tuberosum.

— dopée. — Z. Guldeling (vl. wdbk.).

Pommiep eommun. — Z. Malus communis.
— du Japon. — Z. Malus ja ponica.

Populage, m. — Z. Caltha pa lustris.

Popeelle enpaeinée. — Z. Hypochosris radicata.

Pouppiep a grandes fleups, m. — Z. Portulaca grandiflora.

— des potag-eps, m. — Z. Portulaca oleracea.

Potamot des Alpes, m. — Z. Potamogeton alpinus.

— nageant, m. — Z. Potamogeton natans.

Potentille Ansépine, f. — Z. Potentilla Anserina.
— — var. a feuilies blanehes. — Z. Potentilla Anse-

rina, var. incana.

Potentille pampante. — Z. Potentilla reptans.

Potipon, m. — Z. Cucurbita maxima.

Ppêle des boupbieps, f. — Z. Equisetum limosum.
— des ehamps, f. — Z. Equisetum arvense.

— des mapais, f. — Z. Equisetum palustre.

— d’hivep, f. — Z. Equisetum hiemale.

Ppimevèpe Aupieule, f. — Z. Primula Auricula.

— élevée. — Z. Primula elatior.

— officinale. — Z. Primula officinalis.

Ppune-de-Myrobolan. — Z. Prunus domestica, var. Myrobolana.

Ppunelliep. — Z. Prunus spinosa.

Ppuniep Abpieotiep. — Z. Prunus Armeniaca.
— domestique. — Z. Prunus domestica.
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Prunier épineux. — Z. Prunus spinosa.

— sauvage. — Z. Prunus insititia.

Ptéride Aigle-impériale, f. — Z. Pteris aquüina.

Pulmonaire officinale. — Z. Pulmonaria oflicinalis.

Pulsatille, f. — Z. Anemone PulsatiUa.

Pyrèthre de Chine, m. — Z. Pyrethrum sinense DC. (Chrysanthe-

mum — Sabin.).

Pyrèthre Leueanthème, m. — Z. Pyrethrum Leucanthemum .

— Matrieaire, m. — Z. Pyrethrum Parlhenium.

Q
Quapantain, m. — Z. Quarantaine.

Quarantaine, f. — Z. Matthiola annua.

Quassiep amep. — Z. Quassia amara.

Queue-de-eheval, f. — Z. Equisetum arvense.

de-penapd, f. — Z. Amarantus caudatus.

Quinquina, m. — Z. Chinchona en Cinchona.

Quintefeuille, f. — Z. Potentilta reptans.

R
Radis, m. — Z. Raphanus sativus, var. radicuta.

— Ravenelle, m. — Z. Raphanus Raphanistrum.

Raifopt, m. — Z. Raphanus sativus, var. nigra.

— sauvage, m. — Z. Cochiearia Armoracia.

Ramboup d’automne, m. — Z. Kattekop (vl. wdbk.).

d’hivep, m. — Z. Winterstreping (vl. wdbk.).

Ravenelle, f. — Z. Raphanus Raphanistrum.

Ray-gpass, m. — Z. Lotium perenne.

— d’Italie. m. — Z. Lolium multiflorum.

Regain, m. — Z. Achtermaat (vl. wdbk.).

Réglisse, f. — Z. Gtycyrrhiza glabra.

Reine-des-ppés. — Z. Spiraea Utmaria.

Reine-Mapguepite. — Z. Aster sinensis L. (Catlistephus — Nees.).

Reinette verte. — Z. Groening (vl. wdbk.).
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Renoneule acre, f. — Z. Ranunculus acris.

— bulbeuse. — Z. Ranunculus bulbosus.

— des ehamps, f. — Z. Ranunculus arvensis.

— Flammette, f. — Z. Ranunculus Fiammula.
— flottante. — Z. Ranunculus fluitans.

— rampante. — Z. Ranunculus repens.

Renouée des oiseaux, f. — Z. Polygonum aviculare.

— d’Orient, f. — Z. Polygonum oriëntale.

— Liseron, f. — Z. Polygonum Convolvulus.

— Persieaire, f. — Z. Polygonum Persicaria.

Reprise, f. — Z. Sedum purpureum

Réséda Gaude, m. — Z. Reseda luteola.

— jaune, m. — Z. Reseda lutea.

— odorant, m. — Z. Reseda odorata.

Réveil-matin, m. — Z. Euphorbia helioscopia.

Rhinanthe majeur. — Z. Rhinanthus major.

— mineur. — Z. Rhinanthus minor.

Rhododendron, m. — Z. Rhododendron.

Rhubarbe a feuilles ondulées, f. — Z. Rheum undulatum.

— palmée. — Z. Rheum palmatum.

Riein eommun. — Z. Ricinus communis.

Riz, m. — Z. Oryza sativa.

Robinier Faux-Acacia, m. — Z. Robinia Pseudo-Acacia.

— hispide, m. — Z. Robinia hispida.

Rodanthe de Mangdes, m. — Z. Rodanthe Manglesii.

Romarin offieinal. — Z. Rosmarinus oflicinalis.

Ronee, f. — Z. Rubus.

Roquette euitivée. — Z. Eruca sativa.

Rosage, m. — Z. Rhododendron.

Rosé a cent feuilles, f. — Z. Rosa centifolia.

— de ehien, f. — Z. Rosa canina.

— -de-Damas, f. — Z. Althaea rosea.

— -de-Gueldre. f. — Z. Gelder-Roos. (vl. wdbk.)

— -de-Jérieho, f. — Z. Anastatica hierochuntica

.

— -de-mer, f. — Z. Althaea rosea.

— -de-Noël, f. — Z. Helleborus niger.

— des ehamps, f. — Z. Rosa arvensis.

— -d’outre-mer, f. — Z. Althaea rosea.

— -trémière, f. — Z. Althaea rosea.
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Roseau, m. — Z. Phragmites communis.
— -de-ia-Passion, m. — Z. Typha latifolia.

Rossolis a feuilles rondes, m. — Z. Drosera rotundifotia.

Rotang1 ordinaire, m. — Z. Caiamus Rotang.

Rouille-des-blés ,
f. — Z. Uredo arundinacea ; Uredo linearis

;

Uromyces rubigo.

Rousselet-de-Rheims, m. — Z. Kriekpeer (vl. wdbk.).

Ruban-d’eau, m. — Z. Sparganium ramosum.
— -de-la-Vierge, m.— Z. Baldingera arundinacea, var. variegata.

Rubanier rameux. — Z. Sparganium ramosum.

— simple, m. — Z. Sparganium simplex.

Rue fétide, f. — Z. Ruta graveolens.

Rumex ag’g’loméré. — Z. Rumex conglomeratus.

— aquatique, m. — Z. Rumex aquaticus.

— Patience, m. — Z. Rumex Patientia.

— — d’eau, m. — Z. Rumex Hydrolapathum.

— Petite-Oseille, m. — Z. Rumex Acetosella.

S

Sabine, f. — Z. Juniperus Sabina.

Safran eultivé. — Z. Crocus sativus.

— doré. — Z. Crocus aureus.

— printanier. — Z. Crocus vermis.

Sagittaire Flèehe-d’eau, f. — Z. Sagittaria sagittifolia.

Sainfoin a bouquets ; S. d’Espagne, m. — Z. Hedysarum coronarium.

Salade, f. — Z. Lactuca sativa.

— -de-blé, f. — Z. Valerianella olitoria.

Salpig’lossis a feuilles sinueuses, m. — Z. Salpiglossis sinuata.

Salsifis a feuilles de Poireau, m. — Z. Tragopogon porrifolius.

— noir. — Z. Scorzonera kispanica.

Sapin élevé. — Z. Abies excelsa DC. (Picea — Link.).

Sapinette blanehe. — Z. Picea alba.

Saponaire officinale. — Z. Saponaria officinalis.

Sariette des jardins, f. — Z. Satureia hortensis.

Sarothamne a balais, m. — Z. Sarothamnus scopnrius.

Sarrasin eomestible, m. — Z. Fagopyrum esculentum.
— de Tartarie, m. — Z. Fagopyrum tataricum.

30
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Sauge des bois, f. — Z. Teucrium Scorodonia.

— — prés, f. — Z. Salvia pratensis.

— officinale. — Z. Satvia officinnlis.

Saule eendpé. — Z. Salix cinerea.

— de Babylone, m. — Z. Salix babylonica.

— des vanniers, m. — Z. Salix viminalis.

— Mapeeau, m. — Z. Salix caprea.

— -pleupeup. — Z. Salix babylonica.

— pouppre. m. — Z. Salix purpurea.

— pampant. — Z. Salix repens.

— pougeatpe. — Z. Salix purpurea.

Saxifpage a feuilles épaisses, m. — Z. Saxifraga crassifolia.

des lieux ombpagés, m. — Z. Saxifraga umbrosa.

sapmenteux. — Z. Saxifraga sarmentosa.

Seabieuse des japdins, f. — Z. Scabiosa atropurpurea.

— Sueeise, f. — Z. Scabiosa Succisa.

Sceau-de-Salomon, m. — Z. Polygonatum officinale.

Seippe des laes, m. — Z. Scirpus lacustris.

Selépanthe annuel. — Z. Scleranthus annuus.

Seolopendpe eommun. — Z. Scolopendrium vulgare.

Seopzonèpe, f. — Z. Scorzonera hispanica.

Sepophulaipe aquatique, f. — Z. Scroplmlaria aquatica.

— noueuse. — Z Scroplmlaria nodosa.

Seigrle, m. — Z. Secale Cereale.

Séné, m. — Z. Cassia Senna.

Sene9on eommun. — Z. Senecio vulgaris.

— Jaeobée, m. — Z. Senecio Jacobaea.

Sensitive. — Z. Mimosa pudica.

Sepingat-des-japdins, m. — Z. Philadelpkus coronarius.

Seppollet, m. — Z. Thymus Serpyllum.

Seppadelle, f. — Z. Ornithopus savitus.

Sétaipe vepte. — Z. Setaria viridis.

— d’Italie. — Z. Setaria italica.

Siléné Apmepia, m. — Z. Silene Armeria.

Sisymbpe offieinal. — Z. Sisymbrium officinale.

Spapgroute des ehamps, f. — Z. Spergula arvensis.

Spéeulaipe Mipoip, f. — Z. Specularia Speculum.

Spepgule, f. — Z. Spergula arvensis.

Sphaigne, m. — Z. Sphagnum.
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Spirée a feuilles de Saule, f. — Z. Spiraea saiicifoiia.

— Barbe-de-boue (Sp. Barbe-de-ehèvre), f. — Z. Spiraea

Aruncus.

Spirée Ulmaire, f. — Z. Spiraea Uimaria.

Staphylier a feuilles pennées, m. — Z. Staphylea pinnata.

— — trifoliées, m. — Z. Staphylea trifoliata.

Stellaire Holostée, f. — Z. Slellaria Holostea.

Stipe plumeuse. — Z. Stipa pennata.

Stramoine, f. — Z. Datura Stramonium.

Sueeise, f. — Z. Scabiosa Succisa.

Sumae amarante, m — Z. Rkus typhina.

— des teinturiers, m. — Z. Rhus Cotinus.

Sureau noir. — Z. Sambucus nigra.

Syeomore, m. — Z. Acer Pseudo- Platanus.

Symphorine a grappes, f. — Z. Symphoricarpus racemosus.

Swieténie, f. — Z. Swietenia Muhogoni.

T

Tabae eultivé. — Z. Nicotiana Tabacum.

Tabouret des ehamps, m. — Z. Thlaspi arvense.

Tagète dressée. — Z. Tagetes erecta.

— étalée. — Z. Tagetes patula.

Tamaris, m. — Z. Tamarix.

Tanaisie commune. — Z. Tanacetum vulgare.

Teesdalie a tige nue, f. — Z. Teesdalia nudicaulis.

Teigne, f. — Z. Cuscuta Epithymum.

Thé de Chine, m. — Z. Thea sinensis.

Thuya d’Oeeident, m. — Z. Thuya occidentalis.

Thym eommun. — Z. Thymus vulgaris.

Tige, f. — Z. Bool (vl. wdbk.).

Tigridie, f. — Z. Tigridia pavonia.

Tilleul argenté. — Z. Tilia argentea.

Tomate, f. — Z. Solanum Lycopersicum Dun. (Lycopersicum escu-

lentum L.)

Topinambour, m. — Z. Helianthus tuberosus.

Tourbe, f. — Z. Turf (vl. wdbk.).

Tournesol, m. — Z. Helianthus annuus.
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Tpadeseantia de Vipginie, f. — Z. Tradescantia virginica.

Tpainasse, f. — Z. Polygonum aviculare.

Tpèfle-blane. — Z. Trifolium regens.

— eouehé. — Z. Trifolium procumbens.

d’eau, m. — Z. Menyanthes trifoliatu.

— des ppés, m. — Z. Trifolium pratense.

— ineapnat. — Z. Trifolium incarnatum.

Tpitome a grappe, m.— Z. Tritoma uvaria Curt. (Kniphofia — Hook.).

Tpoehée, f. — Z. Barbelle(n)tronk (vl. wdbk.).

Tpoëne eommun. — Z. Ligustrum vulgare.

Tpone, m. — Z. Bool (vl. wdbk.).

Tulipe de Gesnep, f. — Z. Tulipa Gesnerinna.

Tulipiep de Vipginie, m. — Z. Liriodendron tulipifera.

Tussilage Pas-d’ane, m. — Z. Tussilago Farfara.

\

Valépiane officinale. — Z. Valeriana officinalis.

Vanille a feuilles planes, f. — Z. Vanilla planifolia.

— elavieulée. — Z. Vanilla claviculata.

Vepgepette du Canada. — Z. Erigeron canadensis.

Véponique a feuilles de lieppe, f. — Z. Veronica hederaefolia.

— officinale. — Z. Veronica officinalis.

Vepveine hybpide, f. — Z. Verbena hybrida.

Vesee a feuilles étpoites, f. — Z. Vicia angustifolia.

— a quatpe gpaines, f. — Z. Vicia tetrasperma.

— eultivée. — Z. Vicia sativa.

— des haies, f. — Z. Vicia sepium.

— en épi, f. — Z. Vicia Cracca.

— tétpaspepme, f. — Z. Vicia tetrasperma.

Vesse-de-loup, f. — Z. Lycoperdon en Bovista.

Vigne, f. — Z. Vitis vinifera.

Vigne-viepge, f. — Z. Ampelopsis quinquefolia.

Vinaigpe. — Z. Azijn (vl. wdbk.).

Vinettiep eommun. — Z. Berberis vulgaris.

Violette de ehien. — Z. Viola canina.

— des bois. — Z. Viola sylvestris.

— des mapais. — Z. Viola palustris.
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Violette tricolore. — Z. Viola tricolor.

Viorne Obier. m. — Z. Viburnum opulus.

Vipérine commune. — Z. Echium vulgare.

Vulpin des prés, m. — Z. Alopecurus pratensis.

\\

Weigélie a fleurs rosées, f. — Z. Weigelia rosea.

Y
Yueea filamenteux. — Z. Yucca filamentosa.

— flasque, m. — Z. Yucca flaccida.

— g-lorieux. — Z. Yucca gloriosa.

z

Zinnia, f. — Z. Zinnia elegans.

Zostère marine. — Z. Zostera manna.



Latijnseh Woordenboek.

Dit Woordenboek verzendt naar het Ylaamsch Woordenboek.

A
Abies excelsa DC.— Z. Deel, Dein, Den, Denneboom, Fijne Mast, Greindèn,

Hofsperre, Kruisdèn, Mastspar, Spaansche Den, Sparre, Sparreboom, Spèr,

Sperre, Sperreboom.

Het afkooksel der Denneknoppen (fr. boargeons) wordt inwendig

gebruikt tegen zinking, zware verkoudheid, ontsteking der luchtpijpen

(fr. bronchite) en slepende lendenpijn (fr. rhumatisme chronique).

Abutilon striatum Dicks. — Z. Roomsche-Klok.

Acacia Willd. (in ’t algemeen). — Z. Acacia, Acacieboom, Acaciehout.

Acacia revoluta Kunth. — Z. Krul-Acacia.

Acer Pseudo-Platanus L. en Acer Platanoïdes L. — Z. Aschdoorn,

Flikkerkesboom, Klautereer, Pilaan, Plaan, Wielekensboom. — (Fig.)

Blad, bloem eD vrucht van Acer Pseudo-Platanus.

Achillea Millefolium L. — Z. Duizendblad, Duizendblaren, Duizendtan-

dekens, Duzedblad, Duzendblad, Gaarf, Geiref, Gerf, Gerwe, Herf, Herft,

Herve, Hondegerve, Hondegervel, Hondehervel, Hondsbloem, Hondskervel,

Hondskerven, Kerfkeskraud, Tandekensbloem, Theebloem, Theebloemekens,

Trissem.

Het afkooksel der gansche plant wordt inwendig gebruikt tegen tusschen-

poozende koortsen, langdurige en vloeiende spenen, langdurige zinkingen

en ook tegen de zenuwziekten. — In Zweden wordt de plant gebezigd

om de Hop te vervangen : zij geeft aan het bier zier dronkenmakende

eigenschappen.
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Achillea Ptarmica L. — Z. Medecijnbloem, Steenzweerkruid, Wilde-Gerf.

De gedroogde bladeren, tot poeder gewreven, zijn niezingverwekkend :

van daar de fr. naam : Achillée sternutatoire. — In Engeland worden de

bladeren gebruikt om de salade te kruiden.

Achillea Ptarmica L., var. flore pleno. — Z. Witte-Knop.

Aconitum lycoctonum L. — Z. Wolfkruid, Wolfswortel, Wolvekrooid. —
Vergiftige plant.

Aconitum Napellus L. — Z. Begijnenkappen, Boerenkapruin, Kapuciene-

kapkens, Kempische-Kap, Paterskappen, Spinnekoppen.

Het sap wordt in de geneeskunde gebezigd, als afzettend en zweetver-

wekkend middel, tegen jicht, waterzucht, zenuwpijn of nevralgie, zenuw-

achtige hoofdpijn, verkoudheid, enz. — Moet met groote voorzichtigheid

gebruikt worden; is zeer vergiftig in groote hoeveelheid. — (Fig.)

Bloem (natuur-

lijke grootte).

Het binnenste
der bloem. Aconitum Napellus.

Acorus Calamus L. — Z. Kalamuswortel, Kalamusvveuttel, Kalmoes,

Kalmus.
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De onderaardsche stam (fr. rhizome) is versterkend. Wordt gebruikt als

maagmiddel en is zeer aangeraden tegen verzwakking van maag en

ingewanden.

Acroclinium roseum Hook. — Z. Roze-Stroobloem.

Actinomyces. — Z. Microben.

Adonis flammeus Jacq. — Z. Bloeddrop, Koolken-Vuur, Kooltje-Vuur,

Kooltjes-Vuur, Vuurkooltje.

/Egopodium Podagraria L. — Z. Drijblad, Onderhaag, Trichem, Tri-

pellenen, Vliender, Wilde-Flier, Wilde-Geeraard
,

Wilde-Vlier, Wille-

Gieullèr, Wulle-Flier.

Eertijds gebruikt tegen het pootje (fr. goutte
,
podagre)

;

van daar de lat.

en fr. naam der plant. — Heden niet meer gebezigd.

Jïthusa Cynapium.

Bladeren en bloemen. Bloemen en zaad.

£!sculus Hippocastanum L. — Z. Galnotenboom, Galnoteleire, Vuistno-

teleer, Kastajeboom, Konstajeboom ,
Kastanieboom ,

Kristonjnëlëboom,

Wilde-Kastanjeboom, Wilde- Kastonjeboom, Wilde -Kastanieboom, Wilde-

Kastannenboom, Wilde-Kastanjeleer, Welle -Kastonjeboom, Wilje-Kaston-

jenboïm, Wulle-Kastonjeleer, Wulle-Kastoineboom.

De schors is versterkend, samentrekkend en koortsverdrijvend. Wordt tot

poeder gewreven en dan afgekookt. — (Fig.)
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jflüthusa Gynapium L. — Z. Dolle-Kervel, Dulle-Kervel, Klein-Venijnde-

Kervel, Wilde-Kervel, Wilde-Petersilie, Wilde-Perselle.

Vergiftig. — Gelijkt aan Kervel en aan Peterselie : dus opgepast! — (Fig-

bl. 472.)

Agaricus campestris L. en andere Kampernoeliën. — Z. Dolhondenbrood-

- (Fig.)

Kampernoeliën van ’t geslacht Agaricus. Doorsnede.

Agaricus muscarius L. — Z. Duivelskersen, Vliegenpaddestoel. — Is zeer

vergiftig. — (Fig. bl. 474.)

Agave americana L. — Z. Dikke-Vetplant, Honderdjaarbloeme, Honderd-

jaarblomme, Honderjarige-Bloem, Verbrandplant, Vetplant.

De opengesnedene bladeren worden op de brandwonden gelegd : groote

verlichting der pijnen en spoedige genezing. — (Fig. bl. 474.)

Agropyrum repens P. Beauv.— Z. Graspee, Hef, Hondsgras, Hondskruid*

Kraaipoot, Kweek, Paa, Paaien, Pee, Peen, Pêen, Pei, Peinen, Pemen,

Pene, Pessem, Pettem, Pettemen, Pezen, Puien, Puinen, Rietpessemen*

Rietpettemen, Ruisel, Strekgras, Strikgras, Trekgras, Trekpaa.

De witte onderaardsche stam (fr. rhizome) is verfrisschend, verzachtend

en afzettend. Het afkooksel wordt gebruikt tegen het prikkelen van maag en

ingewanden, tegen de blaas- en leverziekten. — (Fig. bl. 474.)

Agrostemma Githago L. — Z. Baronnen, Christus’ oog, Ezelsbloem, IcheR

Iegel, Iegelbloem, Iggelbloem, Koeioogen, Michel, Muggebloem, Nichel»

Schoon-Oogen, Nigel, S l-Pietersbloem, Steekneuske(n)s, Zwijnsooren.

Het zaad, met het brood gemengd, is schadelijk voor de gezondheid; het

is vergiftig in lichten graad. — (Fig. bl. 475.)

Agrostis alba L. en A. vulgaris L. — Z. Scholm, Scholme. — Z. ook

Apera Spica-Venti.

Alcea rosea L. (Althaea — Cav.) — Z. Maandroos, Staakrozen, Stokrozen*

Winterrozen. — Z. ook Althaea officinalis.
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Algae (Algues filamenteiises , d’eau douce; bijzonder Spirogyra, Vau-

cheria , enz.) — Z. Bloem-van-’t water, Slootkruid, Waterbloem.

De soorten die in vlietende waters groeien, worden gebruikt als ver-

frisschenden brandbelettend; men legt ze op de wonden en bijzonder op de

verstuikingen. — (Fig. bl. 475.)

Agropyriun repens.
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Alisma Plantago L. — Z. Echelkoolen.

De bladeren zijn huidverhittend en zelfs blaartrekkend. — (Fig.)

Alium ascalonicum L. — Z. Sarlotten, Schalotten, Sjalotten, Sjarlottekes,

Sjarlotte(n).

Allium Cepa L. — Z. Ajoeine, Ajoën, Ajooin, Ajuin, Andjoen, Andzuun,

Antjun, Djuin, Erjuin, Juin, Uiën,.Unje, Unne.

De Ajuin is prikkelend en afzettend; in kleine hoeveelheid genomen

vermeedert hij, in ’t algem., den eetlust en vergemakkelijkt de spijsvertering.

Zijn gebruik is schadelijk voor de bloedige en galzuchtige temperamenten,

alsook voor de personen die gevoelig zijn of onderworpen aan spenen of

huiduitslag (fr. dartres).
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Allium Porrum L. — Z. Parra, Parrê, Parreeë, Parrei, Parreie, Parret,

Parroj, Perei, Poor, Pórrei, Porreie, Porret, Pirrei, Praaie, Prat, Prei, Pret,

P(w)oir.

Het opgietsel (fr. tisane) van Prei is afzettend. — Prei en Rapen vormen

eenen borstzuiverenden bouillon, zeer aangeraden tegen hoest, heeschheid

en borsttering. — In azijn gekookt en lauw opgelegd, vormt de Prei een

compres dat de pijnen der onsteking van het borstvlies (fr. plenrésie) ver-

zacht. — Wordt als brijomslag gebruikt tegen de wateropstopping.

Allium sativum L.— Z. Hofl(w)oik, Knoflook, Loeëk, Loïk, Look, Looke,

L(w)oik.

Omtrent dezelfde eigenschappen als de Allium Cepa. — Is, in gematigde

hoeveelheid gebruikt, opwekkend, versterkend en borstzuiverend
;
helpt de

verslapte magen. — Het aftreksel (op genever) versterkt het haar.

Allium ursinum L. — Z. Beerlook.

Allium vineale L. — Z. Pisp(w)oir.

Schijnt afzettende eigenschappen te bezitten.

Alnus glutinosa Gartn. — Z. Elje, Eljenhout, Els, Elzenhaat, Elzenhout,

Elzerenhout, Gièls, Gièlsehout.

Afkooksel van schors, bladeren of groene kegels (fr. cónesj dient tot

gorgelwater tegen de keelpijn. — De schors, zeer samentrekkend (fr.

astringente)

,

kan dienen om eenen koortsverdrijvenden wijn te bereiden,

gelijkende aan den Quina-Wijn. De voorbereiding is dezelfde : men

gebruikt twee maal meer schors van Els als van Quinquina (Z. Quina).

Aloë L. — Z. Aloës.

Een gekend zuiverend middel (fr.

purgatif), niet aan te raden voor de

personen die aan spenen lijden. —
De Aloës, in genever opgelost, is een

goed middel tegen de brandwonden.

Alopecurus pratensis L. — Z.

Rattesteerten.

Althaea ofïicinalis L. — Z. Artee-

wortel, Orteiwortels, Smêrwottel,

Witte-Humst.'

Bladeren, bloemen en wortels zijn

weekmakend en verzachtend. —
Aftreksel wordt veel inwendig

gebruikt tegen verkoudheid, zin-

king, maagonsteking, bloedloop en
a, Bloeiende tak van Althaea otficinalis

;

—
b, c, vrachten.
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zijdepijp. — De wortel knauwen vergemakkelijkt, bij de kinderen, het

uitkomen der tanden. — De gekookte bladeren en bloemen worden ook

veel uitwendig gebezigd, als plaaster, voor het weekmaken en verzachten

van zweren, enz. — (Fig. bl. 476.)

Althaea rosea Cav. — Z. Alcea —

.

Alyssum saxatile L. — Z. Gouden-Mandeken.

Amarantus caudatus L. — Z. Haneklauw, Kattesteert(en), Lammer-

steerten, Vossestat, Vosseteert(en), Vossestjête.

Amarantus melancholicus Moq.-Tand. var. tricolor Lam. — Z. Ge-

streepte-Tingel, Schoone-Tingel.

Amaryllis formosissima L. (Sprekelia — Herb.). — Z. S l-Jakobslelie.

Ammophila arenaria Link. — Z. Duin.

Ampelopsis quinquefolia R. en S. — Z. Wè(i)lden-Druiveleire, Wilde-

Druiveleere, Wilde-Druiven, Wilde-Waaingoïrd, Wilde-Wijndruif, Wilde-

Wijngaard, Wilde-Wingaard, Wille-Waaindrövëboum, Wulle-Waaigoot.

Amygdalus communis L. — Z. Amaandelboum, Amandelboom, Amanë-

lëboum, Mangelboom.

Amygdalus Persica L.— Z. Pacheboom, Pachieboom, Pêcheleire, Pêchen-

boom, Pêchieboom, Peerscheboom, Perkelboom, Perselaar, Persenboom,

Perzieboom, Perzikboom, Peschelare, Peschenboom, Pêsenboïm, Pesseboom,

Pêzeboom, Pezeleir, Pezemboom, Pêzenboom, Pêzerik, Pêzerikkenboom,

Pi&sëlëboum, Pièsëlëboum, Pieèzëboum.

De bladeren, bloemen en kernen, in groote hoeveelheid gebruikt, zijn

vergiftig, om het blauwzuur (fr. acide cyanhydrique) dat zij bevatten. —
Het afkooksel of aftreksel dier deelen wordt gebruikt als stuipwerend

(fr. antispasmodique) en schijnt ook eenigszins

koortsverdrijvend te zijn.

Amygdalus Persica L. var. laevis (Persica

laevis DC.). — Z. Brienjol, Brinjaal, Brinjol, Brunjol,

Pruimbriool.

Anagallis arvensis L. — Z. Rooë-Moer, Rooië-

Gazemuur, Vergiftige-Miere.

Vergiftig. — Doodt de vogels aan dewelke deze

plant soms, bij gissing, tot voeder gegeven wordt;

zij gelijkt op den Stellaria media (z. dit w.). — Ontsteekt zeer hevig de

slijmvlies der maag. — (Fig.)

Ananas(sa) ovata L. — Z. Ananas’. — (Fig. bl. 478.)

Anastatica hierochuntica L. — Z. Roos-van-Jericho. — (Fig. bl. 478.)

Anemone Hepatica L. en A. Pulsatilla L. — Z. Anemonie, Anemonik,

Anémoon, Anijmoon.

Openspringende vrucht
van Anatjallis arvensis.
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Vergiftige, brandende of gevaarlijke planten.

Anemone nemorosa L. — Z.' Anemonie, Boschanemonik, Duivelsbeet,

Duivelsklauwen, Koekoekskruid, Kwè-Oogenbloem, Rappebloem, Rappe-

kruid, Wendroze, Wertenbloem, Wild-Vuurkruid, Witte-Boterbloem.

Vergiftige, brandende plant, die niet aan te raden is, zelfs voor uitwendig

gebruik.

Angelica sylvestris L. — Z. Watervlier.

De wortel schijnt opwekkend en maagherstel-

lend te zijn. Wordt soms ook gebruikt tegen de

vallende ziekte. — (Fig.)

Angraecum sesquipedale Pet. Thouars. —
Z. Ster-met-den-Steert.

Antennaria margaritacea R. Br. — Z. Perel-

bloem.

Anthemis Cotula L. en A. arvensis L. —
Z. Hondsdille, Hondsdolle, Hondsdulle, Honde-

winkel, Kantjoen.

Heeft dezelfde eigenschappen, maar in lageren Blad van Anselim sylmstris ,

graad, als de Matricaria Chamomilla L.

Anthemis nobilis L. (Ormenis— J. Gay.). — Z. Kreule-Meule, Krulle-Mille,

Mater.

Heeft dezelfde eigenschappen als de Matricaria Chamomilla L. en zelfs

in hoogeren graad.

Anthoxanthum odoratum L. — Z. Splijtgras.
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Deze grassoort, die de goede geur aan het hooi geeft, wordt soms gebruikt

(aftreksel) als versterkend- en hartmiddel.

Anthriscus Gerefolium Hoffm. — Z. Karvel, Keervel, Kelver, Keulver,

Kervel, Kervële.

De Kervel is aanzien als opwekkend, afzettend, maandstondenverwek-

kend en oplossend; hij is bijzonder aan te raden bij de leverontsteltenissen.

Anthriscus sylvestris Hoffm. — Z. Schalk.

Nadeelige plant voor de weiden en het hooi.

Anthurium Scherzerianum Schott. — Z. Verkenssteert.

Antirrhinum majus L. — Z. Gaperkens, Gapers, Hazebakkessen

,

Kalfsmuilkens, Kalvermuilen, Kalvermülen, Kalvertoten,

Knaptanden, Kolvermeulen, Kolvermulen, Kolvermuilen,

Konijnebakkessen, Konijnkens, Konijnemuilekens

,

Leeuwemuilke(n)s, Leeuwenbakkessen, Leeuwenkop-

pen, Leeuwenmuilen, Maailkes, Muilkens, Schaaps-

muilkens, Wolvenbakkessen.

Het zaad houdt olie in. — (Fig.)

Apera Spica-venti P. Beauv. — Z. Plaumgraas,

Pluimges’, Pluimgras, Pluimsteert, Schoem, Schossem. Antirrhinum.

Apium graveolens L. — Z. Selder, Sèldërë, Selderée,

Selderie, Selderië, Selderij, Sêlëri, Seller, Silderie. — Z. ook Raapselderij

.

De gekweekte Selder is opwekkend.

Aquilegia vulgaris L. — Z. Akelei, Kleukskes,

Klokkebloem, Klokken, Klokskens, Kuipkens,

Schellebloem, SchellekenS. Spoorvormig bloemblad

Zweetverwekkend, afzettend, afdrijvend en
van A<*mle9ia -

gebruikt tegen scheurbuik en geelzucht. — Aftreksel of afkooksel

van bladeren en bloemen. — (Fig.)

Arabis alpina L. — Z. Ganzekruid.

Aralia papyrifera Hook. — Z. Papierplant.

Dient om eene soort van papier, rijstpapier genoemd, te vervaardigen.

Areca Catechu L. — Z. Cachou.

Het samentrekkend sap, welk de vrucht van dezen Palmboom bevat, dient

om pastieljes te vervaardigen welke gebruikt worden om de keel te verster-

ken en de stem te verklaren.

Aristolochia Clematitis L. — Z. Zweerkruid.

Het gebruik dezer plant schijnt gevaarlijk te zijn; dus nooit aan te raden.

Aristolochia Sipho L’Hér. — Z. Duitsche-Pijp.

Armeria vulgaris Willd., var. maritima. — Z. Ge(r)sblommen, Gras-
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bloemekens, Grasdot, Grasdotje,Groeskes, Pastoorsgers, Ruschjes, Spaans ch)-

Gas’, Spaans(ch)-Gers, Spaans(ch)-Ges’, Spaans(ch)-Graas, Tuilkens.

Arrhenatherum elatius M. en K. — Z. Fransch-Gras.

Artemisia Abrotanum L. — Z. Alberon, Averom, Averon, Averoon,

ïïaver-en-Hooi, Krampkruid, Lavron’.

Heeft omtrent dezelfde eigenschappen als de volg. plant.

Artemisia Absinthium L. — Z. Absinthe, Alsem, Els,

Jèls, Olsem, Witte-Alsem.

Versterkend en aanzettend (fr. excitant) bijzonder voor

de maag; vermeerdert den eetlust. — Was, vóór de ont-

dekking van den Quinquina, het bijzonderste koortsver-

drijvend middel. — Is ook wormverdrijvend en schijnt

maandstondenverwekkend. — Het afkooksel is eerder aan

te raden dan het aftreksel. — De drank, gekend onder den

naam van Absinthe, heeft zeer naadeelige uitwerksels, als

men er aanhoudend en onmatig gebruik van maakt. — (Fig.)

Blad van Artemisia
Absinthium.

Arum maculatum.

c, Gansche plant: — b, mannelijke bloemen, boven
de vrouwelijke

;
— c, een meeldraad of mannelijke

bloem, vergroot.

Artemisia vulgaris.

Artemisia Dracunculus L. — Z. Dragoen, Dragon, Dragonder, Salaadkruid.

Dient om den azijn en de sausen te kruiden; is maagsterkend en maand-

stondenverwekkend.
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Artehiisia judaica L. — Z. Weurmkraud, Weurmkruid, Zevenzaad.

De bloemen en het zaad, te zamen gemengd, worden verkocht, onder den

naam van Semen-contra, als wormverdrijvend middel.

Artemisia pontica L. — Z. Dauvekraud, Duivenkruid.

De bladeren, fijn gekapt, worden veel gebruikt om duiven op te vullen.

Artemisia vulgaris L. — Z. Alsem, Bievoet, Groene-Alsem, Peerdsalsem,

S*-Janskraud, S l-Janskruid, Sl-Jansplant, Wilde-Alsem, Wilde-Els.

Het aftreksel is versterkend, opwekkend, kramp- en koortsverdrijvend.

Wordt bijzonder gebruikt tegen de krampen der ingewanden, de nevralgiën,

de tusschenpoozende koortsen en de moederkwaal ;
is ook maandstonden-

verwekkend. — Men bezigt 20 gram. per liter kokend water.— (Fig. bl. 480.)

Artocarpus incisa L. — Z. Broodboom.

Arum maculatum L. — Z. Aaronsoore(n), Kalfspoot, Kalfsvoet, Papen-

kulen, Popenkulen.

De versche bladeren kunnen uitwendig gebruikt

worden als hitteverwekkend- en blaastrekkend

middel. — (Fig. bl. 480.)

Asclepias syriaca L. — Z. Melkkruid, Zwaluw-

wortel. — (Fig.)

Ascococcus. — Z. Microben.

Asparagus officinalis L. — Z. Arspèze, Aspargen, Zaad van Asclepias.

Aspergie, Aspers, Asperjès, Asperzen, Asperzes, Aspêzen, Aspêzie, Asperzes,

Aspesses, Aspièrjès, Sperjès, Spêzie.

Zeer aan te raden, als afzettend middel, bijzonder voor de personen die

aan het pootje onderhevig zijn. Matigt de

kloppingen des herten en aldus ook geraad-

zaam in geval van hertziekte.

Asperula odorata L. — Z. Meidrank,

Mottekruid.

Opwekkend, afdrijvend en bijzonder

afzettend. — (Fig.)

Aster dumosus L. — Z. Bamisbloem.

Aster sinensis L. (Callistephus — Nees).

— Z. Fransche-Zonnebloem, Franse-Zon-

nebloem, Franse-Zonneblom, Fransche-

Rooskes, Margerieten, Rêne-Margariet,

Rène- Margrieten, Rêne-Magritte, Zon-
Asperula odorata.

Aster (in ’t algemeen). — Z. Ster, Sterrebloem, Theresia, Trees.

31
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Astrantia major L. — Z. Bevende-Minne.

Atriplex hastata L. — Z. Wil-Spénaatje.

Atriplex hortensis L. — Z. Mei, Meluw, Waarmoech, Wermès.

Atropa Belladona L. — Z. Belladona, Dolle-Kers.

Deze plant is een der beste, inlandsche pijnstillende en slaapverwekkende

middelen. Moet met groote voorzichtigheid gebruikt worden : in groote

hoeveelheid genomen, wordt zij een gevaarlijk vergift. — Gebezigd tegen

vele ziekten die met het zenuwstelsel verbonden zijn, als vallende ziekte,

dansziekte (S l-Veitsdans), hartkloppingen, slapeloosheid, stuipen, maagpyn,

geraaktheid, kinkhoest, enz. — Het aftreksel der bladeren wordt gebruikt

tegen 50 centigr. a 1 gram per 1/2 liter water. — (Fig.)

Aucuba japonica L. — Z. Aucuba.

Avena elatior L. — Z. Arrhenatherum elatius.

Avena sativa L. — Z. Haver, Havere, (H)auver, Hoever, Hover.

Aartje (fr. épillet) van Avena,

a, Kafblaadje of kelkkafje

(fr. glume); — b, klep-

blaadjes of kroonkafjes

(fr. glumelles).

Het zaad heeft omtrent dezelfde eigenschappen als de Agropyrum

repens. — (Fig.)

Avena strigosa Schreb. — Z. Eve, Evie, Rew-Evie, Roux-Even.

Azalea pontica L. — Z. Azaleas’, Azalee, Azalei, Azalias’, Zandroos.
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B
Bacillus. — Z. Microben.

Baldingera arundinacea Dmrt., var. variegata. — Z. Phalaris varie-

gata Coss. en Germ.

Ballota fcetida Lmk. — Z. Kattekruid, Kattepint, Kattepunt.

De bladeren en bloemen, als aftreksel, worden gebruikt als prikkelend

en versterkend middel en ook als wormen- en

stuipenverdrijvend.

Balsamine hortensis Desport. — Z. Balzamien,

Balzemin, Beljamin, Belzamiene, Belzaminne, Belza-

mintjes, Belzemien, Benjamienen, Waterzak.

Balsamita suaveolens Pers. — Z. Balsem, Bal-

semblaren, Geneesblaren, Kathelijne-Balsem.

Barbarea vulgaris R. Br. — Z. Loofbloem.

Beggiatoa. — Z. Microben.

Begonia L. (in ’t algemeen). — Z. Begonia. — (Fig.)

Bellis perennis L. — Z. Driesbloem, Driesblom-
, , ^ . . . , , ,

Blad van Begonia.
meke, Driesblummeke, Dries(ch)bloemekens, Gas-

blommen, Gasblommekes
,

Gersbloemekens
,

Gerskassouwen
,

Ges’bloe-

mekens, Karseien, Kaskens, Kassabloemekens
,

Kasseikens, Kasseikes,

Kassouden, Kassouw, Kasteelpleinbloemekens, Kersouw,

Koeweibloemekens, Kosseifkens, Kosseiven, Maagdelief,

Maagdeliefkes, Madelief, Madeliefje, Madeliefke, Madelie-

rekens, Madelieve, Madelievekens, Madelievekes, Margerie-

ten, Margerietekens, Marlieven, Meelzoeten, Meelzoetekens,

Meelzutekens, Meerschbloemekens, Meêsblomkes, Meezoe-

tekens, Meibloemekens, Meibloemtje, Meizeutjes, Meiziètjes,

Meizieutjes, Meizodjes, Meizoetekens, Mezuutjes, Meizitëkes,

Paaschbloemekens, Pa(a)sch(e)bloeme, Pa(a)sch(e)bloemtje, Pa(a)sch(en)-

bloemtje, Paascbblomke(n)s, Pöschenblomptje, Steenbloemekes, Straatblom-

mekes, Straatmadelievekens, Twaalf-Apostels, Weibloemeken, Witte-Blom-

metjes, Zoete-Lievekens, Zoete-Meelbloemekens.

Bladeren en bloemen worden gebruikt tegen het pootje, de waterzucht,

de geelzucht, de kliergezwellen en de longtering. In zekere landen wordt

de plant gegeten als salaad. — (Fig.)

Berberis vulgaris L. — Z. Azijnboom, Barberis, Berberisse, Kruisdoorn,

Sausboom.
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De tweede schors wordt gebruikt tegen de leverziekten en om de spijs-

vertering te helpen. De bladeren zijn zuiverend, in lichten graad. De

vruchten zijn eetbaar en verfrisschend. Door

gisting geven zij eenen wijn (van gemeene

kwaliteit), bijna gelijk de druiven. — Volgens

de hedendaagsche leer, zou deze plant de

oorzaak zijn van den Roest of Brand van

Tarwe, Ivoren, enz., niet (gelijk men eertijds

zegde) om de uitwasemingen der bloemen,

maar omdat die Schimmelplanten dit struik-

gewas noodig hebben om zich onder hunnen

eersten vorm te ontwikkelen en daarna onder

eenen anderen vorm op het graan over te

gaan. Dus, zegt men, zou het geraadzaam zijn

dit gewas uit te roeien of, ten minste, ver van

den oogst te houden. — (Fig.)

Bèta vulgaris L. var. Cycla. — Z. Waarmoes, Warmoes.

Bèta vulgaris L. var. rapacea. — Z. Beet, Be(i)terave, Beitterauwe,

Bètrape, Betteraaf, Betterape, Betterave, Bet-

teroof, Bieët, Bitterave, Karoten, Kroten,

Randeren.

Betonica officinalis L. — Z. Koortskruid.

Aftreksel van wortels, bladeren en bloemen

worden gebruikt als versterkend en koortsver-

drijvend middel. De bladeren,

die gerookt en gesnuifd wor-
'

den gelijk de tabak, zijn

niezing- en speekselverwek-

kend.

Betula alba L. — Z. Beelk,

Beilkenboom, Belboom, Belkenboom, Berk, Berkeboom, Berkenboom, Bilk,

Blekker.

Het aftreksel der bladeren wordt gebr. tegen de water-

zucht, het pootje en de jicht. — Het sap van den boom
geeft, na gisting, eenen schuimenden drank die gebr.

wordt, als bloedzuiverend, in de huid- en blaasziekten.

- (Fig.)

Bidens tripartita L. — Z. Kermisgasten, Luizen, Stekers.
Vrucht van— (Fig.) Bidens tripartita.

Vrucht. Betula alba.

Mannelijke (rechts) en
lijke katjes.
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Bignonia Catalpa L. — Z. Catalpa.

Biota, z. Thuya.

Borrago ofïïcinalis L. — Z. Bernagie.

De bladeren en bloemen (het aftreksel) zijn zeer aan te raden als hartver-

sterkend. De plant moet niet te jong geplukt

worden; zij werkt bijzonder als zij reeds in

bloem is. — Het aftreksel der bloemen wordt

veel gebr. in de uitslaande koortsen, als

pokken, mazelen, scharlakenkoorts, enz. :

alzoo wordt de uitslag vergemakkelijkt. —
10 gram. per liter water. — (Fig.)

Bovista Pers. (in ’t algem). — Z. Boeveest,

Boevies, Doempers, Dompers, Duivelsbrood,

Foensen, Peerdeblind, Poefblazen, Poeffers,

Poeveesten, Poevijsten, Tooveresfoensen.

Brassica Napus L. — Z. Groen, Knollen,
Borrago officinahs.

Kruid, Loof, Rapen, Raupe, Reuben, Roepe, Roopen, R(w)ièpe, R(w)oipe,

R(w)oope, Tollen.

Brassica Napus L. var., oleifera (fr. ColzaJ. — Z. Koolzaad, Rondzaad,

Rondzaadplant, Sleu(h)euren, Sloer, Sloër, Sloeër, Sloeëre, Sloor, Slooren,

Sloorzaad.

Brassica oleracea L. (fr. Chou-Cabus of Ch.-pommé). — Z. Kabaus,

Kabeuskollen, Kaboois, Kabooiskuule, Kaböös, Kabuiskoole, Kabuischen,

Kabuizen, Sluitkools.

Brassica oleracea L. (fr. Chon non-pommé). — Z. Keul, Keu(h)eulen,

Kollen, Koïlen, Kooien, Kollen, Kools, Koïl, Kulen, Sousse.

Brassica oleracea L., var. caulifera (fr. Vhou-fleur). — Z. Bloemkool,

Bloemkeul, Bloemkollen, Bloemkule(n), Blomkool, Bloomkool, Winter-

bloemkool.

Brassica oleracea L., var. acephala (fr. Chou-de- Bruxelles) .
—

Z. Brusselsche- Spruiten, Brusselse -Spraute, Spraute, Sprautkeul, Sprèt-

koole, Sprotjes, Sprooite, Spröuite, Spruiten, Spruitkool, Spruten, Sprutjes,

Sprutkoolen.

Brassica oleracea L., var. bullata (fr. Chou-de-Savoie). — Z. Drijkrop,

Drijkropper, Saveujen, Savoei, Savoeën, Savooië(n).

Brassica oleracea L., var. (fr. Pain-de-sucre). — Z. Paön-d’souc,

Suikerkollen.

Brassica Rapa L.— Z. Koolraap, Raapkool, Raapkool boven- en R. onder

den grond, Raapkollen, Raapkulen, Radijskool, R(w)oipkeul.
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Briza media L. — Z. Bevennelleke(n)s
,

Bevernellekens
, Beverkens,

Bibbelhandche, Bibberkens, Daverhertekens.

Briza maxima L. en B. media L. — Z. Geernaart.

Bromus secalinus L. en B. mollis L. — Z. Blés’, Draaf, Dravik, Dravit.

Het zaad van den B. secalinus was eertijds aanzien als vergiftig, maar,

zoo het schijnt, ten onrechte.

Brugmansia suaveolens Pers. — Z. Trompetten.

Brunella vulgaris L. — Z. Peerdenbeet.

Bryonia dioïca Jacq. — Z. Eiraap, Keurfraap, Keurkraap, Keurpraap,

Korfraap, Vet-Wottel, Witte-Wijngaard.

Men gebr. de wortels, die men in den herfst of in den winter verzamelt.

In groote hoeveelheid gebr., is de plant vergiftig. Het koken doet de vergiftige

eigenschappen verdwijnen. Wordt gebr. als zuiverend en afzettend middel:

ook zeer goed tegen de waterzucht. Afkooksel van lo a 30 gram. per liter

water. — Kan ook dienen als braakmiddel. — De- versche wortel, op de

huid gelegd, is hitteverwekkend en zelfs blaartrekkend. — De jonge

scheuten der plant schijnen zonder gevaar; sommige personen eten ze als

Aspersiën; zij zijn lossend en afzettend. — Aan de vruchten mag men zich

Bryonia dioïca.
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niet betrouwen : 25 a 30 vruchten opeten zou allergevaarlijkst kunnen

zijn, volgens ondervinding. — (Fig. bl. 486.)

Butomus umbellatus L. — Z. Torenbies,

Torrebies. — (Fig.)

Buxus sempervirens L. — Z. Bosseboom,

Busseboom, Paam, Pallema, Pallemenhout, Palm,

Palma, Palme, Palmboeëm, Palmboom, Palm-

boompje, Palmboomke, Palmeleire, Palmenbuum,

Palmhaait, Palm(h)êt, Palmhout, Palmij, Pamëlèr,

Polm, Polmboom.

Aftreksel of afkooksel van stam en takken

wordt gebr., tegen 30 a 60 gram. per liter water,

Bloeiwijze van
Butomus umbellatus

.

in de huidziekten, het pootje en de jicht. — Het afkooksel der bladeren, dat

zuiverend is, wordt in dezelfde gevallen gebezigd, tegen 30 a 40 gram. per

liter water. Men raadt het ook aan in de zinking op de longen, valling op de

borst en zijdepijn. — De plant is, in ’t algem., zweetverwekkend en

aanzettend.

Cactus L. — Z. Cactus (vl. wbk.).

Calamintha officinalis Monch. — Z. Palingskruid.

Het aftreksel wordt gebr. tegen de zinking op de longen, de zwakheid

der maag en ingewanden, de kortborstigheid en de tering.

Calamus Rotang L. — Z. Ruut, Ruutstèk.

Calceolaria L. (in ’t algem.). — Z. Buzzëkes, Muilkens, Pantoffelenbloem,

Porte-Monétjes, Schoentjes, Zakskens.

Calendula officinalis L.— Z. Gaabloeme, Gaablomme, Gaublomme, Goud-

bloem, Goudbloeme, Goudebloeme, Goudblomme, Gouds-

Het aftreksel wordt gebr. tegen luiheid der maag,

geelzucht en scheurbuik.

Calluna vulgaris Salisb. — Z. Bessemhei, Bezemhei,

(H)aa, Haai, Hei, Heide, Heidekruid, Heibloemen, Heiblom.

blomme, Grouwblomme, Gulden-Bloem, Vergabloeme.

Aftreksel van bladeren en bloemen (ééne handvol per

liter water) is zeer nuttig tegen zinking op de blaas,

lijfwater, graveel en albuminerie.

Calla aethiopica L. — Z. Arum, Waterlélé. — (Fig.)

Callistephus sinensis Nees. — Z. Aster —

.

Callitriche L. (in ’t algem.). — Z. Watergroen.

Bloeiwijze van Calla.
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Caltha palustris L.— Z. Beuterblomme, Boterbloem, Dobbel-Boterbloem,

Groote-Böterbloem, Meerschboterbloem, Palakkebloem, Waterbloem, Water-

boterbloem.

De bloemen verwen in ’t geel en worden soms gebr. om de boter te kleuren.

Calycanthus floridusL. — Z. Wijnbloem.

Gamelina sativa Crantz. — Z. Daalder, Dooier, Door, Huttëlëtut’, Kamil,

Kamille, Kramil, Kameline, Pinnen.

De olie den plant wordt inwendig gebruikt tegen de hardlijvigheid. In vele

streken worden de vezels der plant gesponnen, gelijk men met het vlas doet.

Camellia japonica L. — Z. Kamélia.

Campanula L. (in ’t algem.). — Z. Blaa-Klokskens, Blaa-Klökskes,

Klokskens, Klokskes, Klokjès, Klokken, Klokkebloem, Kuipkes.

Campanula pyramidalis L. — Z. Belfort, Klokken, Pyramidaal.

Campanula Rapunculus L. — Z. Vingerhoeden.

Camphora officinalis Nees. — Z. Kamfer, Kamfort.

De kamfer wordt inwendig gebruikt als pijnstillend : 5 a 10 centigram.

per pil; men neemt er ééne alle 3 of 4 uren. — In groote hoeveelheid gebr.

zou de kamfer gevaarlijk worden. — De

gekamferde genever wordt uitwendig

gebruikt om de kneuzingen te wrijven;

opgesnuifd is het een allerbest middel

tegen de hertsenverkoudheid (fr. rhume

de cerveau, coryza).

Canna indica L. — Z. Cannas’,

Paternosterbollen.

Cannabis sativa L. — Z. Kemp,

Kennep, Hennip, Kempin, Kempuit, enz.

30 a 60 gram. zaad, in aftreksel, wordt

gebr. tegen de ziekten der blaas en der

nieren. — (Fig.)

Capsella Bursa-Pastoris Mönch. —
Z. Armoede, Beurzekenskruid, Borze-

kenskruid, Hertekenskruid, Hettekes-

kruid. Ijzerkruid, Vlekkruid.

Het afkooksel (40 gram. per liter water)

of aftreksel (100 gr.) wordt gebr. tegen

den bloedloop, het bloedspuwen en den

buikloop. Men gebr. de gansche plant,

versch en vooraleer dat zij in bloem is.

1 . Cannabis sativa

;

— 2, 3. Orobanche,

levende, als woekerplant, op den
Cannabis.
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Capsicum annuum L. — Z. Spaansche-Peper.

Cardamine pratensis L. — Z. Beemdbloem, Koekoebloem, Koekoeks-

bloemen, Koekoetblommen, Krauwblommen, Puibloem, Waterkruid.

Deze plant heeft dezelfde eigenschappen als de Nasturtium officinale,

maar in lageren graad. Wordt gegeten, als bloedzuiverend, tegen de scheur-

buik. — De bloemen schijnen afzettend en stuipwerend.

Carduus crispus L. — Z.

Destel, Dissel, Distel.

Carex L. (in ’t algem.). — Z.

Lesch, Snijgras, Zagge. — (Fig.)

Carpinus Betulus L. — Z.

Darmen, Eggelaren-Trijnen, El-

zenteer, Errelaar, Gieuntëhout,

Carex arenaria, met zijnen onderaardschen stam (fr. rhizome).

Gieuntëtêr, Heentenhout, Heernenhout, Heiningenhout, Heinkenshout, He-

rentree, Hekelteer, Herenteer, Herentenhout, Herentrie, Herzelleer, Her-

zelteer, Hert, Hertenhout, Herreleer, Hesseltère, Herzelenteer.

Caryophyllus aroma-

ticus L. — (De knop;

fr. clou de girofle.) —
Z. Groeffelsnagel

,
Grof-

felsnagel
,

Groffenagel

,

Grofnagel , Giroflelnagel

,

Kanoffienagel, Kruinagels,

Tjirofnagel.

Prikkelend middel, in

den hoogsten graad. —
(Fig.)

Cassia Senna L. —
Z. Sénëbleur, Zeenblaren,

Zenneblad, Zenneblooare.

— Een zuiverend middel,

dat veel in gebruik en

waarlijk aan te raden is. Caryophyllus aromaticus.
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Castaneavesca Gartn.— Z. Eetkastonje,Êtkristonjëlëboum, Goei-Kastonje,

Kastanjeboom, Kastanneboom, Kastanjeleer, Kastaunjeleer, Kastaundeleer,

Kastaundeleire, Kastonjeboom, Kastonjeleer, Kastonneleire, Kastoïnelêr,

Kastoïneboom, Kastoïndenboom, Tamme-Kastanieboom, Temme-Kastanje-

boom, Temme-Kastanieboom, Temme-Kastajeboom, Temme-Kastonjeboom.

— (Fig.)

Casianea vesca.

a. Bloeiende tak; — b, mannelijke bloem; — c, gansche vrucht; — d, vrouwelijke
bloem; — e, rijpe vrucht (zonder schaaltje); — ƒ, doorgesneden eierstok.

Cedrus orientalis DC. — Z. Ceder.

Celosia cristata L. — Z. Hanekam, Hanekèm, Hoöanekem.

Centaurea Cyanus L. — Z. Ababloem, Auwblauwbloem, Blaa-Bloem,

Blaa-Bloemeken, Blaa-Blommeken, Blauw-Bloem, Blauwsel (Het), Blauwsel-
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bloem, Kolbloem, Koornbloem, Koornbloeme, Koornebloeme, Kauwrëbloem,

Kore(n)bloem, Koreblom, Koreblomme, Korenblauwsel, Korenpatersbloem.

Bloeiwijze van Cerastium.Centaurea Cyanus.

Gentaurea Jacea L. — Z. Borstels, Borsteltjes, Patersknoppen.

Cerastium tomentosum L. — Z. Zilverkruid. — (Fig.)

Cerasus Juss. (in ’t algem.). — Z. Kaarzeboom, Kaarzelaar, Kazelare,

Kazeleire, Kerseleir, Kerzelaar, Kêzelaar, Kezzeleir, Kêzelare Kezzeleer,

Kêzeleir, Kêseboom, Kêzenboom, Keizeboom, Kièzeboum, Kieèzeboeëm,

Kieuzeboum, Kiuzenboom, Keerzeboom, Keirseboom, Krieke(n)boom.

Cerasus avium Mönch. — Z. Kersëkes, Keutelkèzekes, Kêzeleir, Klein-

Kersëkes, Schijtkersen, Schijtkessen, Schijtkazekes, Schijtkèzen, Steenkersen,

Verkenskerse(n), Verkeskièze, Verkeskieuze.

Cerasus avium Mönch., var. Duracina DC. — Z. Spaansche-Kèzen,

Spaans(ch)e-Kazen
,

Spaans(ch)e-Kieèzen
,
Spaanse-Krieke, Witte-Buike(n),

Wit-Buiken, Witte-Krieke, Wijnkêzen, Vleiskièze, Vleiskieuze, Vleeschkèzen,

Vlèskazen, Waterzakken, Waterkrieken, S l-Janskersen.

Cerasus avium Mönch, var. Juliana DC. — Z. Kêzen, Vlees(ch)kars,

Vlees ch)kerse, Vleeschkessen, Vleeschkazen, Vleeskrieke, Vlieèschkieèzen,

Zwarte-Kars, Zvvarte-Kèzen, Zwatte-Kieuze, Zwatte-Kièze, Zwatte-Krieke,

Zwette-Morelle, Zworte-Kazen, Zvvorte-Keizen, Zworte-Keerzen. — Z. ook

Kreukëlinge, Krakers, Krökes, Krokelêr.

Cerasus avium Mönch., var. sylvestris. — Z. Wil-Kièze, Wil-Kieuze.

Wilde-Kaarzen, Wilde-Kazen, Wilde-Keerzeboom, Wilde-Krieke.

Cerasus Laurocerasus L. — Z. Wilde-Laurier.

Vergiftige plant, die pruisisch zuur of blauwzuur inhoudt.
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Cerasus Padus DC. — Z. Meilaar, Paduwa, Vuilboom.

De bladeren en bloemen, die blauwzuur inhouden, worden soms, in kleine

hoeveelheid gebr., tegen de stuipen en de tering.

Cerasus vulgaris Mill. — Z. Bierkriek, Brugsche-Kriek, Kriekelaar,

Kriekelare, Kriekeleer, Kriekeleire, Kriekelêr, Krieken, Kriekkessen, Krieke-

boom, Zoer-Kièze, Zoer-Kieuze.

De vruchten zijn verfrisschend

en zeer gezond; de stelen der

vruchten en de vruchten zelve

zijn afzettend.

Cerasus vulgaris Mill., var.

— Z. Janevelkrieken, Morellen,

Noordkrieke(n), Nordkièze, Nord-

kieuze, Nourdekrieke.

Id. als voor de voorg. soort.

Cereus Mill. — Z. Cactus (vl.

Opuntia. Echinocactus. Cereus.

wdbk.). — (Fig.)

Chaerophyllum temulum L. — Z. Wille-Keulver. — Vergiftige plant.

Cheiranthus Cheiri L. — Z. Fliere(n), Fliers, Felier, Fletten, Geel-Flier,

Girofliers, Kerkbloem, Steenbloem, Steenflier, Steenflierkes, Steenstoffe-

lieren, Steenfletten, Vlieren, Violier, Winterflieren.

Chelidonium majus L. — Z. Seliadoone, Siljadoone, Silladoine, Stin-

kende-Ga, Stinkende-Gauw(e), Stinkende-Gouw, Stin-

kende-Vergouw, Vergouw, Wertekruid.

In groote hoeveelheid gebr., zou deze plant nadeelig

kunnen zijn. — Zij is zuiverend, tegen 15 a 30 gram.

per liter water (afkooksel). — Zij is ook afzettend,

zweetverwekkend, wormverdrijvend en borstzuiverend.

Wordt gebr. tegen leverziekte, dauwworm, waterzucht

en scheurbuik. — Het geel sap der plant wordt op de

wratten gestreken om die te doen verdwijnen. — (Fig.) chelidonium majus.

Chenopodium album L. — Z. Bollebaat, Kallebout, Malem, Malom,Malik,

Mei, Meeld, Meiboom, Wilde-Mel, Wilde-Meluw, Wilde-Malouw.

Chenopodium foetidum Lmk. — Z. Bok, Bokkenkruid, Stinkende-Hêring-

De plant schijnt stuipwerend te zijn.

Chrysanthemum coronarium L. — Z. Burgemeestersknop.

Chrysanthemum segetum L. — Z. Alverdreef, Dikkop, Gele-Mater,

Goudbloem, Paardeblom.

Chrysanthemum sinense L. — Z. Allerheiligenbloem, Allerheiligenroos,

Sinte-Catharinebloem, Sénte-Cathrienebloem, Winterroos.
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Chicorium Endivia L. —
Andijfsalou (w) ,

Andijf

,

Andève, Andeuvie, An-

duviesala, Anduvesalouw,

Andeuviesolaw,Breedblad,

Krulandijvie, Handuif.

Een gezond
,

verfris -

schend en afdrijvend

voedsel.

Chicorium Intybus L.

— Z. Bitterpee, Bitterpeië,

Bitterwortelen
,

Better -

weuttelen, Chekorije, Chi-

koré, Chicoreië, Soekerij,

Suikerij, Suikerije, Suike-

raaië, Suikerijpee, Sui-

kerijpeesalou(w), Sukerije,

Sukerie, Wit-Loof, Wit-

Luuf, Witte-Poot.

Deze plant is maagver-

sterkend, bloedzuiverend

koortsverdrijvend.

Men gebr. ze ook met

goeden uitval in de

leverziekten. — De

gerooste wortel kan,

in eenen zekeren

graad, de plaats van

den koffij vervan-

gen. — Afkooksel

van eene handvol

bladeren in 1/2 liter

water, of 30 a 60

gram. wortel.

Cicuta virosa L.

Z. Waterscheerling.

Zeer vergiftige

plant
, hedendaags

nietmeer in gebruik.

Z. Andijvie, Andijve, Andivie, Andiviesala,

Chicorium Intybus.

a, Bloeiende plant; — b, wortel; — c, d, e, verschillige
deelen van bloem en vracht.

Cinnamomwn zeylanicum.

a, Doorgesnedene bloem; — b, vrucht.
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Cinchona L. — Z. Quina.

Cineraria cruenta L’Hérit. — Z. Sterrekens.

Cineraria lobata L’Hérit. — Z. Keps, Kepsken.

Cineraria maritima L. — Z. Aschkruid.

Cinnamomum zeylanicum Nees. v. E. — Z. Kanneel, Kanneele, Kannêl,

Kannêle, Kannieel.

Een zeer prikkelend middel, dat de spijsvertering bevordert, maar gemak-

kelijk hardlijvigheid veroorzaakt.— (Fig. bl. 493.)

Cirsium arvense Scop. — Z. Dissel, Staaif-

Dissel.

Cirsium lanceolatum Scop. en C. palustre

Scop. — Z. Groote-Dissel.

Citrus Aurantium L.— Z. Appelsieneboom,

Appelsienboom, Appelsijneboom, Oranjeboom,

Oreijelboom, Oroineboom.

Aftreksel der bladeren, alleen, of met Linde-

bloemen gemengd, wordt gebr. tegen onver-

duwing of indigestie en zenuwkrisis. — De schel der vruchten, op brande-

wijn, vormt eenen drank die als maagversterkend aanzien wordt. — (Fig.)

Citrus medica Risso. — Z. Citroenboom, Citroeneboom, Citroewënëboom,

Citroeneleire.

Citroensap, in gematigde hoeveelheid, helpt den appetijt en de spijsver-

tering. — Met water verlengd (limonade), wordt het veel gebr., als ver-

zachtend middel, in de ontstekende ziekten.

Cladothrix. — Z. Microben.

Clarckia pulchella Pursh. — Z. Kruis-van-Malta.

Blad en vrouwelijke bloem
van Ciirus Aurantium.

Verscheidene staten van Claviceps purpurea Tul. — a, Eivormige stijlkiemkorreltjes

(stylosporen), die de eerste te voorschijn komen; — b, afgezonderde kiemkorreltjes

;

— c, dezelfde, zich ontwikkelende; — d, beeren and (sclerotium), die zeven rond-
hoofdige stromas voortbrengt; — e, in lengte doorgesneden hoofd van eenen stroma,
omgeven met witkleurige sporenhulsels (peritheciëm

;

— ƒ, draadvormige sporen of

kiemkorreltjes (zeer vergroot), die uit de sporenhulsels getrokken zijn.
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Claviceps purpurea Tul. — Z. Beere(n)tand, Brand, Korentand, Moeder-

koren, Wolftanden, Wolventand, Wolvertanden, Weulventanden, Wol-

vetanne.

Het poeder dezer Schimmelplant, tegen 20 centigram. a 1 gram (4 a 8 maal

per 24 uren) is een allerbest middel tegen den bloedloop en de bloed-

spuwing. In groote hoeveelheid gebr., is het vergiftig en kan den kanker

veroorzaken. — (Fig. bl. 494.)

Claytonia perfoliata Donn. — Wilde-Porselein.

Wordt als moeskruid gebr., gelijk de Hof-Porselein.

Clematis recta L. — Z. Vuurbos.

Clematis Vitalba L. — Z. Brandkruid, Dievekruid, Klematijte, Klimop,

Meelblommetjes, Vuurkruid, Waaiged.

Clematis Vitalba. Vrucht van Cocos nucifera.

De groene gewrevene bladeren zijn hitteverwekkend en blaastrekkend.

- (Fig.)

Cochlearia Armoracia I,. — Z. Capuciene(n)mostaard, Wilde-Mostaard.

Bloedzuiverend. Gebr. tegen den dauwworm, scheurbuik, jicht, water-

zucht en leverziekte.

Cocos nucifera L. — Z. Koker. — (Fig.)

Coffea arabica L. — Z. Kaffeboom, Kaffèboum, KalFiboom, Koffieboonu

De kofïij is het tegengift voor de slaapverwekkende zelfstandigheden als

Belladona, Opium, Morp/iina, enz. — Na braking, geeft men het
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aftreksel van 250 gram. gemalen koffij per 1/2 liter kokend water. — De

zenuwachtige personen moeten zich van sterken koffij onthouden. — (Fig.)

Coffea arabica. Colchicum autumnale.
Bloem en vrucht.

Coïx Lacryma L. — Z. Paternostergras.

Colchicum autumnale L. — Z. Moedernaakten, Naakte-Begijnen, Naakte-

Damen, Naakte-Madamme(n), Naakte-Madammeke(n)s, Naakte-Vrouwkens,

Paddemoedernaakten, Pover-Madammekens, Zonder-Hemd.

Zeer vergiftige plant, als zij in groote hoeveelheid gebruikt wordt. — In

kleine hoeveelheid, wordt zij gebezigd als afzettend middel en nuttig tegen

het pootje, de jicht, de waterzucht. Men gebr. het zaad of de onderaardsche

bollen, tot poeder gewreven (5 a 10 centigram., of 50 centigram. a 2 gram.

per flesch wijn). — (Fig.)

Coleus Lour. (in ’t algem.). — Z. Coleus, Netelbloem.

Colutea arborescens L. — Z. Blaasboom.

De bladeren hebben dezelfde eigenschappen als die van den Buxus

sempervirens L.— Zij worden soms gebruikt om den Séné te vervalschen.

Comarum palustre L. — Z. Wilde-Roze(n).

Conium maculatum L. — Z. Schalk, Scheerling, Vergiftig-Kervel.

Zeer vergiftig, als de plant in groote hoeveelheid gebr. wordt; versch, is
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zij krachtiger dan gedroogd. — Men maakt pillen met het poeder der

gedroogde bladeren tegen 20 centigr. per pil. Wordt gebr. tegen sommige

zenuwziekten, als vallende ziekte, nevralgie, enz. en ook tegen den kink-

hoest, de kortborstigheid en de jicht. — Uiterlijk gebr. men plaasters, met

de bladeren bereid, in geval van kanker en zweren ; men legt ze ook op de

borst der teringachtigen om den hoest te stillen en de borstzuivering te

bevorderen. — Afkooksel der bladeren, als bad of wassching gebr., is ver-

zachtend en oplossend. — In krampachtige kortborstigheid rookt men

cigaretten van bladeren dezer plant.

Convallaria maialis L. — Z. Boschbloemekens, Boschbloemen, Bosch-

leliekens, Ellekens-van-Travellekens, Leliekens, Leliekens-van-Dalen, Lelie-

van - Dalen
,

Meibloem
,

Meibloemekens

,

Meiblom, Meiblumekes, Meiklokskes, Mei-

lelie, Perkbloemekens, Pieperkens.

De versche bloemen zijn brakingver-

wekkend, tegen 8 a 15 gram. (als aftreksel)

per liter water. Men heeft ze ook aangeraden

als nuttig tegen de scheelhoofdpijn en ver-

scheidene zenuwziekten. — De gedroogde

en tot poeder gewrevene bloemen zijn een

zeer goed niezingmiddel, nuttig tegen de

zinkingen op oogen en ooren, tegen de

duizelingen de scheelhoofdpijn. — (Fig.)

Convolvulus arvensis L. — Z. Binde,
„ „ -

. , _ „ . . __ Convallaria maialis.
Kelken, Koornwmde, Loofwmde, Mer-

minrank. Pispotten, Pispottekens, Omloop, Romerkens, Veldlelie, Wén,

Wèrewin, Winde, Winne, Winderoede, Wiwinde.

Dezelfde eigenschappen als de Convolvulus sepium L.

Convolvulus Jalapa L. — Z. Jelap, Jelape, Tchelap.

De gedroogde wortel, in schijven gesneden of tot poeder gewreven,

wordt als zuiverend middel gebr. (1 a 2 gram. in eene tas koffij).— Niet zeer

aan te raden, omdat dit middel gewonelijk buikpijn veroorzaakt.

Convolvulus sepium L. — Z. Binde, Duivelsnaaigaren, Haaglelie, Hage-

winde, Ramde, Haspeltakken, Koeioogen, Kuiperblomen, Morgendbloem,

Omloop, O.-L. -Heerenshcmdeke, Pispotten, Pispottekens, Pisbloemen,

Randen, Rankbloemen, Ranken, Romerkens, Trompet, Trompetbloem,

Wilde-Lelie, Win, Winde. Windels, Wijn-Om, Wivin, Wiwinde, Witte-

Wèrewin, Wouwinde.

Is één van onze beste inlandsche zuiverende middels. Men gebr. de

32
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gansche plant, maar bijzonder de wortels. — Aftreksel van 4 a 12 gram.

bladeren of wortel, per 1/2 liter water. — De bladeren, als plaaster gebr.,

zijn oplossend.

Convolvulus tricolor L. — Z. Bel(le';-de-jour, Bel(les)-de-jours’, Bij-Dage,

Bonjour-Madame, Dagleliekens, Drijkleurige-Winde, Schoon(e)-bij-Dage.

Conyza ambigua DC. — Z. Ontzwelkruid.

Wordt, bij ’t volk, tot ontzwelling gebr.

Cordyline vivipara Hort. — Z. Moeder-des-Huisgezins.

Coreopsis L. (in ’t algem.). — Z. Birtientjes, Coriopjes, Goudbloem,

Kwezelkens, Vliebeiterkes, Ylieweiterkes.

Cornus Mas L. — Z. Karnoelekeshaat, Kernoeliën, Kernollenboom,

Kernulehaag, Kornellebezen, Kornellenboom, Kornoeljeboom, Kornoeikes,

Kornoillie, Kornoelebezen, Kornaaldenboom, Kornil d)jeboom,

Korneliën, Kornullen, Kornolieboom.

De vruchten, de schors en de bladeren zijn samentrekkend

of stoppend. — (Fig.)

Cornus sanguinea L. — Z. Potloodenhout, Roode-Wis,

Roode-Wisschen.

De vruchten hebben dezelfde eigenschappen als die der r
*

v rucht van
voorg. plant. CornusMas .

Corydalis bulbosa DC. — Z. Duivekervel.

Corylus Avellana L. — Z. Barbellentronk, Bordelleboom, Boschnootjes,

Hazelaar, Hazeneuteboum, Hazelneuteboom, Hazelnotenboom, Hazeno-

teboom, Hazenoteleer, Hazeneutelare, Hazenoteleire, Hazenotelare, Haze-

notentronk, Hoizenhöt, Hoizenoikes, Hazeleir(e', Noteboom, Nozenoteleer,

Noizenoteleir(e), Nokkesboom, Nootjeshaat. — Z. ook Baarnoten, Baarno-

tenboom.

Corynephorus canescens P. Beauv. — Z. Shoek.

Crataegus oxyacantha L. en C. monogyna Jacq. — Z. Doorn, Doorleer,

Dooreleire, Dooreleer, Doornboom, Doïreler, Doores, Dooreshaag, Doorhage,

Doornhage, Doornheut, Dorenboom, Doornlaar, Dorenhaag, Dores, Doorn-

bezen, Dounen, Hage-Witte-Doorn, Hagebeiers, Hagedoorn, Hegappelen,

Haag, Kermiskersen, Meibloemen, Papenkannekens, Peppergullekens, Pikke-

bezeleer, Pikkebezen, Pullekens, Papenpullekens, Spik, Spikkebees, Spuk,

Spukdorens, Yerkensbezen, Witte-Doorn, Zwijnebeiers.

Crataegus PyracanthaPers. — Z. Vuurdoorn.

Crenothrix. — Z. Microben.

Crocus sativus L. — Z. Saffraan, Soeffr(w)oin, Seffraan, Solferaan,

Solfroin. - (Fig. bl. 499.)
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Crocus vermis L. — Z. Saffraanbloem, Mossel, Mossel-

kens, S^Josephslelie.

Cuecurbita maxima L. — Z. Bronkappels, Dikke-Kon-

kommers, Dikke-Konkoemmers, Kalebassen, Pampoenen,

Pareerappels, Pimpanoenen, Pompoenen, Poempe, Pompen, stempel <fr . stig-

Pompoenappels, Pronkappels, Preunkappels, Prounkappels,
^ul^saUvuT

0"

Proenkappels.

Het zaad is een aangeraden middel tegen den lintworm. Men neemt

200 zaadkorrels : men doet er de schil van af en men stampt de kern met

een weinig suiker tot dat men eene soort van deeg bekomt dat nuchter en

in eenen keer moet opgegeten worden. Eene halve uur later neemt men

30 gram. wonderboomolie (fr. huile de ricin) — (Dr Dubois).

Cucurbita Melopepo L. — Z. Turksche-Mutsen.

Cucurbita Pepo L. — Z. Cucurbita maxima L.

Cucurbita pyriformis Lobel. — Z. Pronkpeer.

Al deze soorten hebben dezelfde eigenschappen als de Cucurbita maxima.

Cucumis Melo L. — Z. Kon-

kommers, Lamoen, Meloen,

Meloew(ë)ne. — (Fig.)

Cucumis sativus L. — Z.

Komkommer ,
Konkommer

,

Konkomber, Konkoemmer.

Guscuta Epithymum Murr.

— Z. Reuwe, Ruie.

Cyclamen europaeum L. —
Z. Verkensbrood.

Cydonia vulgaris Pers. —
Z. Kwaapaar, Kweekpeer,

B‘°em van Cucumis. Doorgesnedene vrucht.

Kweekpêr, Kweenpeer, Kweepeer, Kweepêr, Kweeparen, Kweepeir, Kwee-

perre, Kwee, Koing.

Cynara Cardunculus L. — Z. Kardoenen.

De bloemen hebben de eigenschap van de melk te doen stremmen.

Cynara Scolymus L. — Z. Artichots, Artichotten, Artisjok.

Cytisus Laburnum L. — Z. Eb, Ebeenhout, Gaa-Regen, Gaave-Regen,

Gauwe-Reger, Gauwen-Règen, Goud-Regen, Gouden-Regen, Goud-Rènger,

Klaverboom.

De schors, bladeren, bloemcm en zaden hebben vergiftige eigenschappen.

De jonge scheuten en de zaden zijn soms gebr. als zuiverend middel, maar

niet zonder gevaar.
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D.
Dactylis glomerata L. — Z.

Kropaar.

Dahlia variabilis DC. — Z.

Dahlia, Dahlias’, Petettebloem.

Daphne Mezereum L. — Z.

Mizërëboomke, Mizerieboomken.

In groote hoeveelheid gebr. is

deze plant zeer vergiftig. — De

vruchten, ten getalle van 8 a

15 gebr., zijn zuiverend maar

veroorzaken hevige buikpijn. —
De gewrevene bladeren worden

versch gebr. (uiterlijk) als hitte-

verwekkend en zelfs blaartrek-

kend. — (Fig.)

Datura Stramonium L. — Z.
Daphne Mezereum.

Adamsappel, Doornappel, D(w)oinappel, Mollekruid.

Zeer vergiftige plant. Heeft dezelfde eigenschappen als de Atropa Bella-

dona, maar is twee-

maal heviger. Wordt in

dezelfde omstandighe-

den gebr., maar in de

helft kleinere hoeveel-

heid, aangezien hare

groote kracht. — (Fig.)

Datura suaveolens

Pers.— Z. Brugmansia.

Daucus Carota L. —
Z. Karote, Pee, Peen

Peikens, Penen, Poet

Poot, Poeët, Poejkes

Weurtel, Weuttel, Wet

tel, Workel, Wortel

Wortelen. — Z. ook

Boterwortel, Braak-

wortel, Uitkijker, Loch-

tingSWOrtel. Datura Stramonium.
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De wortel is wormenverdrijvend; men geeft ze rauw te eten aan de

kinderen. Gekookt, is zij weekmakend, oplossend en afzettend. — Het

versch afchrabsel wordt op de brand- en kankerwonden gelegd. — (Fig.)

Bloeiwijze.Daucus Carota.

Davallia Smith. (in ’t algem.) — Z. Hazepootje.

Delphinium Ajacis L. — Z. Riddersporen, Riddersp w)oire, Ridder-

spjeuren, Sporen.

Het zaad, op brandewijn getrokken, dient om het hoofd te wasschen en

de luizen te dooden. — In groote hoeveelheid, inwendig gebr., is deze

plant vergiftig.

Delphinium grandiflorum L. — Z. Dolfijn.

Dianthus Armeria L. en D. prolifer L. — Z. Wil-Jonkerkens.

Dianthus barbatus L. — Z. Angelier, Gaspelier, Jeunkelkès, Jonkerkes,

Kopjenoffelen, Trobbels, Trosbloem, Trosblomme, Troskapeelen, Tropje-

noffelen, Tuiltjes, Veul-Neuskes, Vule-Neuzen, Keikens, Kaaikes, Fransche-

Jinoffels, Fransche-Pottebloem.

Dianthus caryophyllus L.— Z. Groffiaat, Grovinne, Janoffelen, Jenoffelen,

Jenoffels, Jenoeffels, Jinoffels, Nagelbloem, Potblommen, Pottebloem, Snoffel.

Dianthus plumarius L. — Z. Pleumkes, Pluimken, Pluimekes, Pleuskes,

Pluiskens, Pluskens.

Dielytra spectabilis DC. — Z. Heilig-Hert, Hertekens, Hert-van-Maria.

Digitalis purpureaL.— Z. Beurs-van-Judas, Judasbeurs, Huiskens, O.-L.-

V.-Vingerhoed, Paffers, Vingerhoeden, Vingerhoedjes, Vingerhoedskruid,

Vingerhoeien, Zwartwortel.

Is bijzonder gebr. om de hartkloppingen te verlangzamen. Ook een zeer
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goed afzettend middel. — Wordt gebr. tegen de waterzucht, de hartklop-

pingen, de zenuwachtige kloppingen en de hartziekten. — Men neemt

de waarde van één der bovenste bladeren van den stam (omtrent 8 a

Meeldraden van
Digitalis.

15 centim. lang) om te laten trekken op 3/4 liter kokend water. Aangezien

de plant zeer vergiftig is, moet men deze hoeveelheid niet te boven gaan. —
Men plukt de bladeren een weinig vóór het bloeien der plant; men bewaart



EQU. 503

ze maar één jaar, anders verliezen ze grootendeels hunne kracht. ’T is ook

geraadzaam van den bladsteel en de middenribben (fr. nervure médiane)

weg te laten, alsook van de bladeren rap te doen droogen. — Het aftreksel

der bladeren (4 gr. per liter water) wordt ook gebr. tegen de typhuskoorts.

— (Fig. bl. 502.)

Digitaria Rich. (in ’t algem.). — Z. Vogelvoet. — (Fig. bl. 502.)

Dionaea muscipula Eli. — Z. Vliegenvanger.

Diplotaxis tenuifolia DC. — Z. Stinkende-Vergouw.

Dipsacus fullonum L. en D. sylvestris L. — Z. Kaardebol, Kam, Vol-

derskruid. Wijwaterborstel.

Dipterix odorata Willd. — Z. Rukboon.

Drosera rotundifolia L. — Z. Loopigkruid, Vliegevanger. — (Fig. bl. 502.)

E
Echeveria pulverulenta Nutt. — Z. Teilplant.

Echinocactus Link. en Otto. — Z. Cactus (vl. wdbk.). — (Fig.)

Echinops Ruthenicus Hess. — Z. Kanonbal.

Echium vulgare L. — Z. Wilde-Distelen.

Opuntia. Echinocactus. Cereus. Eene aar van
Equisetum.

b

b, Zaaddragend schildje

(vergroot) ;
— c, een

zaadje of kiemkorreltje
(spoor) met zijne vier

springdraadjes (elate-

ria) (vergroot).

Men gebr. de wortels, de bloemen en de bladeren. — Dezelfde eigen-

schappen als de Anchusa officinalis.

Epilobium spicatum Lmk. — Z. S*-Antoniuslelie.

Epiphyllum Pfeiff. — Z. Cactus (vl. wdbk.).

Equisetum arvense L. en E. palustre I,, — Z. Hermoes,' Kattesteert,

Kattesteirt, Kattestèt, Kattestjeet, Kattestjèten, Kattestat, Rattesteerten,

Peerdesteert, Vossesteert, Veuschestjèten.
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Het is geraadzaam de plant te laten droogen; versch, werkt zij te hevig.

Zeer goed afzettend en stoppend middel, en als dusdanig veel aangeraden

in de geneeskunde van M&1' Kneipp. Wordt gebr. (afkooksel van 8 a 12 gram.

per 1/2 liter water) tegen de waterzucht, het bloedspuwen en de graveel-

achtige nierontsteking. — (Fig. bl. 503.)

Equisetum hiemale L. — Z. Schuurbies.

Heeft dezelfde eigenschappen als de voorgaande soorten van Equisetum .

Equisetum limosum L. — Z. Holpijpen.

Dezelfde opmerking als voor de voorg. soort.

Eranthis hiemalis Salisb. — Z. Vastenavondzotjes.

Erica Tetrabx L.— Z. Boenderhei, Bommelhei, Hommelhei, Hommelheide,

Hommëlëhei, Heiblom, Heiblom-met-

klokskes, Krabberhei.

Eriophorum L. (in ’t algem.). — Z.

Heipluiskens Pluskens, Wolgras.

Erodium cicutarium L’Hérit. — Z.

Kraaienklauwen.

Eruca sativa Lmk. — Z. Ribbe,

Rubbe(n).

De plant is prikkelend, afzettend en

bloedzuiverend.

Erythraea Centaurium Pers. —
Z. Santorebloemekes, Santoriebloeme-

kens, Santoriebloem.

Men gebr. het aftreksel der bloeiende

toppen der plant : 10 a 30 gram. per

liter water. — Is versterkend, maag-

versterkend in ’t bijzonder, koorts- en

wormverdrijvend. Wordt aangeraden
Erythraea centaurium.

voor de personen die van gebrek aan bloed (fr. anemie) lijden: ook voor

die duizelig zijn door slechte maaggesteltenis. In dit laatste geval mengt men

eenige bladeren van Mentha of Melissa met die van Centaurea. — Bewijst

ook zeer goeden dienst, gedurende de beterschap, na de slijmkoorts,

typhuskoorts en tusschenpoozendekoorts. — (Fig.)

Eschholtzia californica Cham. — Z. Eierdooier.

Eucalyptus L’Hérit. (in ’t algem.). — Z. Eucalyptus.

Euphorbia helioscopia L. en Eu. Peplus L. — Z. Kroonkenskruid, Melk-

wied, Melkkruid, Wertenkruid, Wettenkruid, Wratte'n)kruid, Wrattekraud.

Het wit sap dezer planten wordt op de wratten gestreken om ze te doen
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verdwijnen. — Voor het innerlijk gebruik zijn deze planten niet aan te

raden; zelfs in kleine hoeveelheid gebezigd, zijn het allerhevige zuiverende

middelen. — (Fig.)

a, Gansche bloem van Euphorbia

;

— b, mannelijke bloemen of meeldraden ;
— c, vrou—

welijke bloem of stamper; — d, opengaand zaadhuisje; — e, doorgesnedene vrucht.

Euphorbia Lathyris L. — Z. Appelkwint, Mollenkruid, Rattekruid, Ratte-

kraud, Schijtnoten.

Vergiftige plant. — Z. ook Eu. helioscopia.

Evonymus europaea L. — Z. Kruisbezielaar, Kruiskenshout, Papehout,

Papemoesjkes, Papenmutsenhout, Pastoorsboom, Pinnekenshout.

De bladeren en de vruchten worden soms als zuiverend middel gebezigd ;

maar zijn niet aan te raden om hunne hevigheid.

F
Faba vulgaris Mönch. — Z. Bok-

boonefnh Boereteene(n), Labboone,

Labboeën, Moffelboonen, Platte

-

Boonen, Platte -Pieters, Teenen,

Wollen-Vodden.

Faba vulgaris Mönch., var.

equina. — Z. Duiveboone, Paar-

deboone, Peerdeboone^n), Perde-

boone, Pèreboone, Pièreboone,

Piadsboone, Pièdsboone.

Fagopyrum esculentum Mönch.

— Z. Boeké, Boeket’, Boekwaa,

Boekwei, Boekwee, Boekweet,

Boekwiet, Bokwei, Boggert.— (Fig.)

Fagopyrum tataricum Giirtn. —
Z. Turksche-Boekwei.
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Fagus sylvatica L. — Z. Beuk, Beukenboom, Biek, Boek, Boekeboom,

Book, Boekeleer, Bokkenboom, Buuk, Bukeboom.

Fagus sylvatica.

<a, Tak met bladeren en bloemen; — b, jonge plant; — c, blad; — d, mannelijke
bloem; — e, afgezonderde meeldraad; — ƒ, geopende vrucht; — g, beuknoot; —
h, doorgesnedene beuknoot.
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hoeveelheid gegeten worden, anders kunnen zij een schadelijk uitwerksel

hebben, bijzonder op de hersenen. — (Fig. bl. 506.)

Festuca rubra L. — Z. Geitebaard.

Vrucht van
Ficus carica.

a, Asplenium Ruta-muraria

;

—
b, een blaadje (vergroot), dra-

gende 5 zaadhoopjes (fr. sores).

a, Oplnoglossum vulgatum

;

— b, het
uiteinde der bloeiaar (vergroot),

toonende de opengaande kiera-

zakjes (fr. sporanges).

Jonge Varen nog aan hare voorkiem (fr. proihalle)

gehecht.

a, Blaadje van Aspidium, voorzien van rondvor-
mige zaadhoopjes (fr. sores)

;

— b
,
doorgesneden

zaadhoopje, toonende de kiemzakjes (fr. spo-
ranges).
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Ficaria ranunculoïdes Mönch. — Z. Beuterblomme
,

Boterbloem,

Speenkruid.

Het aftreksel van de wortels wordt gedronken als geneesmiddel der

spenen. — (Fig. bl. 506.)

Ficus carica L. — Z. Fégeboom, Fijgeboom, Vijgeboom, Vaaigeboum,

Vijgeboeëm, Vêgeleir, enz. — (Fig. bl. 507.)

Filices. — Z. Fougères.

Foeniculum officinale All. — Z. Fénkel, Foele, Foelli, Vénkel, Vinkel.

Het zaad is een prikkelend middel
;
aan te raden bij zwakheid van maag

en ingewanden. — Afkooksel der wortels (30 a 60 gram. per liter water)

is een afzettend middel.

Fomes fomentarius Fr. en F. igniarius Fr. — Z. Zwaam, Zwam, Vonk.

Fougères (in ’t algem.). — Z. Ferm, Kammen, Vorm, Vormkruid, Varen,

Varing, Varink, Voïrinkst, Voïrems, Vaaroest, Voeiering. — Z. ook Poly-

podium, Pteris, Scolopendrium. — (Fig. bl. 507.)

Fragaria vesca L. — Z. Aardbeziënbosch, Ardbeziën, Aardbei, Ebbere,

Ebbezen, Edbezen, Êtbezie, Eerbezen, Ee(r)dsbezen, Érbezien, Errebeze,

Eirbezen, Eerbêzekes, Elberkens, Freeshut, Frezen,

Frenzen, Frezeplant, Frinzen, Jarbezen, Jèrbeziën,

Jèrbezen, Jèdbezen. — (Fig.)

De bladeren en de wortels zijn samentrekkend en

Fragaria vesca.

Bloem van
Fraxinus excelsior.

afzettend. Eene handvol bladeren of wortels laten trekken op 4 liter water.

— De vruchten zijn aangeraden in geval van leverziekte, graveel of ’t pootje.

Fraxinus excelsior L. — Z. Es, Es(ch), Essche, Esscher, Essenhaat.

Men gebr. de bladeren en de schors der jonge takken (van 3 of 4 jaren) als

versterkend, samentrekkend en koortsverdrijvend middel. — De bladeren

worden ook gebr. tegen de jicht en t pootje. — Afkooksel of aftreksel van

8 a 45 gram. per 4/4 liter water. — (Fig.)

Fritiliaria imperialis L. — Z. Keizerskroon, Kromme-Lelie, Verkeerde-

Lelie, Kissendoppers, Klokke, Paaschklok, S^Jorisbloem, Twelf-Apostels.

Al de gedeelten dezer plant zijn schadelijk.
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Fritillaria Meleagris L. — Z. Kievitsei, Padde.

Fuchsia L. (in ’t algem.). — Z. Bellekesbloem,

Belleke(n)s, Fichsia, Fuchsia, Foeksen, Fluchsia,

Floechsia, Klokkesin, Klokske(n)s, Kloksien.

Fumaria ofFicinalis L. — Z. Duive(n)kervel,

Grijzekol, Gijzekom, Grijsekom, Grijzolei, Krij-

segom, Grijshaar.

Aftreksel of afkooksel der plant wordt gebr.,

tegen 30 a 60 gr. per liter water, wijn of bier,

in geval van huidziekten, dauwworm of opge-

stoptheid van den lever. — (Fig.)

a, Gansche, — b, doorgesne-
dene bloem van Fumaria.

G
Galactodendron utile H. B. K. — Z. Melkboom.

Galanthus nivalis L. — Z. Juffrouwkens, Klokskens, Lichtmisbloem,

S^Antoniusbloem, Sneeuwbloem, Sneeuwklokjes, Snottebel, Spijtsche-

Duivelkes, Snieblommeken, Vastenavondzotjes, Vastenavondzot, Vastena-

vondbloemekens , Vastenauvendmuts, Winterzottin, Winterzottinekes,

Zomerzotten, Zomerzotteken, Zwaluweikens.

Galeopsis tetrahit L., G. versicolor Curt. en G. villosa Huds. — Z. Dam-

netelen, Wilde-Kemp, Wille-Kemp.
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Galium Aparine L.— Z. Hofrank. Inloop, Kleften, Kies, Klesse, Klisse. Kreits,

Retskeskraud, Plakkruid, Plekkrooid, Plekstruud, Rankers, Walstrood.

Wordt gebr. als goed afzettend middel in de waterzucht : afkooksel van

1 a 2 handvollen kruid per liter water.

Galium Cruciata Seop. en G. verum L. — Z. Fijtkruid, Honéengkraud.

Hebben dezelfde eigenschap als de voorg. soort, maar in lageren graad.

Genista anglica L. — Z. Ee(r)dsschalen, Gitschalen, Heidoornen, Heipin-

nekens, Klapdorens, Maagdenbrem, Pistoolkens.

Gentiana L. (in
?

t algem.). — Z. Gentiaan.

De wortels van verscheidene soorten (bijzonder G. lutea L.: fr. Gentiane

jaune), die zeer bitter zijn, worden aangeraden als zeer goede middelen

voor de maag.

Gentiana Pneumonanthe L. — Z. Heibloem. — (Fig. bl. 509.)

Geranium L. (De inlandsehe of wilde soorten.) — Z. Kièskes, Kammen,

Ooievaarsbekken, Yorkettekens. — (Fig. bl. 509.)

Geum urbanum L. — Z. Gezegend-Kruid, Nagelkruid, Raapbloem,

Roederoekmid.

Men gebr. de wortels, die men in de lente of in den

herfst laat droogen : men kan ze ook versch gebr.

gedurende den zomer. Aftreksel of afkooksel (van 30 a

100 gram. per liter water) is maagversterkend en samen-

trekkend: vermeerdert den eetlust en doet de spijsverte-

ring regelmatig worden. Wordt grootelijks aangeraden

in den bloedloop, buikloop en witten vloed. — Fig. ' Rijpe vrucht van Geum

Gillenia trifoliata Monch. — Z. Botervijver.

Gladiolus L. (in’t algem.). — Z. Bloedig-Zwaard, Glees’, Glès, Leês, Lis,

Liseh, Sabels, Twaalf-Apostels (G. communis L.en G. gandavensis Hort.),

Zwaardliseh.

Blad van Glechoma hederacea. Doorn van Glediischia triacanthos.

Glechoma hederacea L. — Z. Krep-door-de-haage, Kruipt-door-d'haag,

Onderhaaf, Onder haag.
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Men gebr. de bladeren en de toppen van den stam als versterkend, bitter*

aanzettend, licht afdrijvend en samentrekkend middel. (Aftreksel van 20 a

30 gram. per liter water of bier.) Wordt gebezigd tegen de kortborstigheid*

de vallingen, de tering en de bloedspuwingen. Bewijst ook goeden dienst

tegen de maagontsteltenis. Êéne van onze beste inlandsche planten om de

borstaandoeningen te bestrijden. — (Fig. bl. 510.)

Gleditschia triacanthos L. — Z. Christus’doornen, Doorn-Acacia, Doorn-

Christi. — (Fig. bl. 510.)

Glyceria fluitans R. Br. — Z. Flokgras, Flotgers, Vlokgras, Watergras*

Zwijnsgras.

Glycyrrhiza glabra L. — Z. Kalêssenhaat, Kalishout, Kalissenhout*

Kaliissihout, Kalissenhijt, Kalishijt, Kalissenhaat, Kalissenhöt, Kalichenhaait,.

Kalisjenhout, Klishijt, Klissiehout, Kolèsse, Zustokhout.

Een licht verzachtend middel, aan te raden in de aandoeningen van het

strothoofd en de luchtpijpen.

Gnaphalium L. en Filago Tournef. (in ’t algem.). — Z. Graais-Kraud.

Gossypium arboreum. Hederct Helix.

Gossypium arboreum L. — Z. Katoenboom. — (Fig.)

Gynerium argenteum Nees v. E. — Z. Ploemasgras, Witte-Pluim.
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H
Hedera Helix L. — Z. Eedsvel, Edvelt, Erfelblad, Erfelier, Erfelranken,

Esper, Hijfte, Iefteblaren, IJfte, IJfteblaren, Jadveil, Jèdveil, Jedsvel, Klimop,

Lier, Veil, Veilranken, Veerranken, Wintergroen. — Fig. hl. 511.)

Hedysarum coronarium L. — Z. Israëliet.

Helianthus annuus L. — Z. Engelsche Zonblom, Zinnebloem. Zonne, Zon-

nebloem, Zonneblom, Zonneblomme, Zonneroos, Zonnester, Zunnebloeme.

Helianthus tuberosus L. — Z. Jadpère, Peren-onder-d’aarde, Schaaps-

petetten, Verkenspataten, Winterpetaten.

De knollen zijn eetbaar, maar weinig voedzaam, aangezien zij bijna

geen zetmeel (fr. amidon) inhouden. — (Fig.)

Helianthus tuberosus.

Belichrysum arenarium DC. — Z. Klein-gèl-Stroobloem.

ïlelichrysum bracteatum Willd. — Z. Groote-Stroobloem.

Heliotropium peruvianum L. — Z. Heliotrop, Zonnebloem.

Helleborus foetidus L.— Z. Boom-des-levens, Levensboom, IJzeren-Duivel.

De wortels en de bladeren kunnen gebr. worden als braakmiddel; ook

nis zuiverend- en wormverdrijvend middel, doch in kleine hoeveelheid. In

grootere maat gebr., wordt de plant vergiftig.

Helleborus niger L. — Z. Duivelinne, Kerstlelie, Kerstmisbloem.

Men gebr. de wortels gelijk die der voorg. plant; maar het gebr. is nog



HUM. 513

gevaarlijker. — Deze soort en eene andere (waarschijnlijk de H. orien-

talis L.) waren oudtijds zeer beroemd als middel tegen de dolheid, de

zwaarmoedigheid, de waterzucht, enz.

Helleborus viridis L. — Z. Vaankruid, Veekruid, Vierstekken, Vuur-

stekken. Vuurkruid, Vuurwortel.

Dezelfde opmerkingen als voor de H. foetidus L. — De wortel wordt ook

gebr. om, bij het vee, de kunstzweren te onderhouden. — (Fig.)

Bloemkelk (fr. calice

)

en
bloemkelkje (fr. calicule)

van Hibiscus.

Hemerocallis flava L. en H. fulva L. — Z. Daglelie.

Heracleum persicum Desf. — Z. Groote-Turk, Turk.

Hesperis matronalis L. — Z. Materiaal, Matronalen, Matrone.

Hibiscus syriacus L. — Z. Sineesche-Rozen. — (Fig.)

Hieracium Pilosella L. — Z. Muizenooren.

Hippophaë rhamnoïdes L. — Z. Grijzen-

Doorn, Zeedoorn.

Holcus lanatus L. — Z. Balkgers, Balkgras,

Wolgers, Wolgras.

Holcus mollis L. — Z. Aarpessem, Boschpee,

Grondpettemen.

Hordeum hexastichon L. — Z. Dikke-

Gerst, Schokkeloen, Sukrioen, Wintergèst,

Wéntergas’.

Hordeum murinum L. — Z. Hans-kruip-in,

Hondssteert, Muizengerst, Wilde-Gerst.

Hordeum vulgare L. — Z. Garst, Gas’,

Geerste, Gerst, Gerste, Gest, Geste, Geiste,

Giste, Zomergas’, Zomergèst.

Humulus Lupulus L. — Z. Hop, Hoppe, Hoep, Op, Hommel.

Het aftreksel der bloemen, tegen 15 a 50 gram. per liter water, is ver-

33
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sterkend en wordt bijzonder aangeraden bij slapheid der maag en gebrek

aan eetlust. — De wortels worden aanzien als zweetverwekkend.

Hyacmthus orientalis L. — Z. Hyacint, Jacinthe. — (Fig. bl. 513.)

Hydrangea hortensis DC. — Z. Hortensia.

Hydrocharis Morsus-Ranae L. — Z. Schellingkruid.

Hypericum hircinum L. — Z. Bokkenkruid.

Hypericum perforatum L. — Z. O.-L.-V.-Bedstroo, Sl-Janskmid.

Men gebr. de toppen der plant, geplukt eer dat de bloemen gansch open

zijn. Aftreksel van 15 a 30 gram. per liter water. Is samentrekkend,

prikkelend, aanzettend en wormenverdrijvend. — Wordt bijzonder gebr.

tegen de langdurige vallingen. — Het aftreksel der toppen op genever

wordt gebr. als middel tegen de lastige spijsverteringen en de hardlij-

vigheid. — (Fig.)

Hypochceris radicata L. — Z. Breebroeken.

I

Iberis amara L. en I. umbellata L. — Z. Patakons, Truweelken.

Ilex Aquifolium L. — Z. Huls(t), Huilst, Hulzenhout, Koelst, Oelst.

Afkooksel van bladeren, tegen 30 a 60 gram. per liter water, wordt
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gebr. als koortsverdrijvend en zweetverwekkend middel. — De vruchten

zijn aanzien als zuiverend, brakingverwekkend en afzettend middel.

Impatiens Noli-tangere L. en I. parviflora

DC. — Z. Springer, Springkruid.

Deze soorten worden aanzien als een

zuiverend, brakingverwekkend en afzettend

middel. Worden zeldzaam gebr., omdat zij

niet zonder gevaar schijnen te zijn.

Iris germanica L.— Z. Glês, Glesch, Fleutte-

Les’bloem, Leshoechel, Lees, Les’, Les(s)chen,

Lies, Lis’, Lisch, Lischbloem, Hoflisch,Tamme-

Lisch, Tamme-Lischi, Tore-Kappers.

Men gebr. de wortels en de onderaardsche

stammen, die men in den zomer droogen

laat. In groote hoeveel-

heid, zijn ze vergiftig.

— Men laat 120 gram.

op 1/2 liter wijn trek-

ken, als geneesmiddel

tegen de waterzucht.

— Het poeder der ge-

droogde wortels en

stammen (1 a 2 gram.)

wordt gebr. als prik-

kelend, borstzuiverend

en afzettend middel;

wordt ook gebezigd om
het lijnwaad welrie-

kend te maken.— (Fig.)
Doorgesnedene bloem. Iris.

Iris Pseudo-Acorus L. — Z. Grachtlisch, Kuiperslesch, Lès’gras, Lèsbloe-

me(n), Léssen, Lisch, Liezen, Wil-Lès’bloeme(n), Wilde-Lis(ch), Wilde-Lis,

Wilde-Lisschi, Wilde-Lies, Water-Lis.

In kleine hoeveelheid gebr., zijn de wortels en de onderaardsche stam

versterkend; in grootere hoeveelheid hebben zij een zuiverend uitwerksel.

Iris Xyphioïdes Khrh. — Z. Biesbloem, Pastoorsteen.
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Juglans nigra L. — Z. Amerikaanse Neuteboum.

Juglans regia L. — Z. Boomneuteboom, Euker, Eukernoteleer, Hokke-

noteboom, Neukelêr, Neuteboom, Neuteboum, Neutelare, Neutelore,

Nokkenoteboom , Note(n)boom, Notelaar, Notelare, Noteleer, Noteleir,

Noteleire, Okkeneuteboom
,

Okkenoteboom , Okkernote(n)boom
, Okker-

notelaar.

De bolster der noten is versterkend en samentrekkend (30 a 60 gram.

afgekookt in 1 liter water). — Het aftreksel van noten met hunnen bolster

op genever (koud), is een versterkend maagmiddel. Wordt ook gebr. tegen

den buikloop en is zeer aan te raden ten tijde van den choléra. — Het

aftreksel der bladeren (10 a 20 gram. per liter water) wordt gebruikt als

thee tegen de scheurbuikachtige aandoeningen der huid en der oogen.

Junglans regia L., var. a coque tendre (Noyer mésangej. — Z. Aman-

delnotelaar.

Junglans regia L., var. a fruits trés gros. — Z. Boschnotelaar.

Juncus conglomeratus L., J. effusus L., J. sylvaticus Reich.— Z. Beers-

jen, Bieze(n), Biesemen, Bissen.

Juniperus communis L. — Z. Dje-

niverboom, Januverboom, Jeneivel-

boom
,

Jenevelboemeke
,

Jenever-

boom, Jeniverboom, Jenuverboom,

Nijvelboom, Pekkè, Zeniverboom.

De vruchten zijn maagversterkend,

afzettend, prikkelend en zweetver-

wekkend. Men mengt ze, in kleine

hoeveelheid, met de spijzen en de

sterke dranken; alzoo vergrooten

zij den eetlust en vergemakkelijken

de spijsvertering. Zij worden aange-

raden in de scheurbuik, de huid-

ziekten , de valling op blaas en

longen. — De bladeren en de toppen

der takken hebben dezelfde eigen-

schappen. — De assche van den

Jeneverboom, zeer afzettend, wordt
Juniperus communis.
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gebr. tegen de waterzucht. — 30 gram. van de vruchten of toppen der

takken, in aftreksel op 1 liter water. — (Fig. bl. 516.)

Jumperus Sabina L. — Z. Zavelboom.

K
Kalmia latifolia L. — Z. Kalmia.

Kerria japonica DC. — Z. Gèl-Reuskes, Japansche-Roos, Konijn-Net.

L
Lactuca sativa L. — Z. Ezelsoor, Gekertelde-Sala, Leitu-Sala, Sala,

Salaad, Salaai, Salauw, Saloed, Saloï, Saloo, Salouw, Sla, Slaad.

De bloeiende takken en de bladeren (in afkooksel, tegen 30 a 60 gram.

per liter water), worden gebr. als slaapverwekkend, stillend, stuipwerend

en afzettend middel, in geval van zenuwaandoeningen, zenuwachtigen

hoest, miltziekte en buikpijn. — Het zaad, tot poeder gewreven, wordt

ook gebr. tegen 2 a 4 gram. telkens.

Lagenaria vulgaris Seringe. — Z. Flessen.

Lamium album L. — Z. Damnetel, Doove-Netel, Doov’-Jèttel, Melktengel,

Melktingel, Memmekens, Memmenkruid, Molekens, Tamme-Netel, Tamme-

Tengelen, Wilde-Netel, Wilde-

Tengel, Witte-Dam netel, Witte-

Mammelutters, Witte-Mammezui-

gers, Witte-Neitel, Witte-Netel,

Witte-Nettel, Witte-Tingel, Zoete-

Tengel, Zuigers.

De bloemen, die bijzonder

verscti moeten gebr. worden,

zijn samentrekkend en verster-

kend (aftreksel 10 a 20 gram. per

liter water). Wordt aangeraden

tegen vallingen, buikloop, witten

loop en bloedloop. — (Fig.)

Lamium purpureum L. —
Z. Hoenderok, Malem.

Lappa Tournef. (in ’t algem).—
Z. Dokkeblad, Kermisgasten,

Klessen, Klet, Kletteren, Klissen,

Lamium album.

Klisters, Prollen, Stekels, Stekers.
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Men gebr. de tweejarige wortels, de bladeren en de zaden: de wortels

moeten in de lente verzameld worden. Zijn zweetverwekkend. afdrijvend

en bloedzuiverend, als men ze gedurende eenigen tijd gebr. Het zaad is

afzettend. De vers he bladeren worden gelegd op de gezwollene wangen

en lidmaten, alsook op de melkkorst. — Het aftreksel

(koud) van 1/4 liter zaden per liter jenever wordt

gebr. om het uitvallen van het haar te beletten. MM. Ai-

gret en Franeois.)

Larix decidua Mi 11. — Z. Larie, Larik. Larix, Lerk.

Lork. Luirik, 31aleize. — (Fig.)

Lathyrus latifolius L. — Z. Bloemerwt.

Lathyrus odoratus L.— Z. Riekende-Erwt. Ruk-Erte.

Laurus Gamphora L.— Z. Camphora officixalis >'ees.

Laurus nobilis L. — Z. Labri L rboom. Laurierboom. Lau-

welier. Lamveliereboom, Lavelier. Laveliereboom, Lawerierboom. Lèwerier,

Louwelier.

De bladeren en zaden zijn aanzettend.

Lavandula Spica L. — Z. Lavendel. Lavender.

Dezelfde eigenschappen als de Melissa officinalis L. — Verschaft eene

olie, die in den handel gekend is onder den naam van Huile de Spie en

Huile d’Aspic (van ’t lat. Spica).

Lemna L. in 't algem. .
— Z. Eendendrek, Eendenden, Eendeogerek,

Eendengriet, Eendengroen, Eendengruun, Eendenkruid, Eendenmoes,

Ganze^njgroen. Ganzendrek, Paddegerek, Paddegeslijk, Puirek. Reut. Riet,

Vorschendrek. Vorschenkool.

Worden uiterlijk gebr. (als verzachtend en verfrisschend) onder vorm van

plaaster, in geval van verstuiking, kneuzing, brand of ontsteking.

Leontodon hispidus L. — Z. Kleine-Mollesalaad.

Lepidium sativum L. — Z. Boterhamkruid, Door, Hofkers. Kaars, Rass,

Kers. Kes’. Kresse, Kresson-Salaa, Sterkèrs.

Wordt met de salaad gegeten, om meer smaak bij te zetten. Is afzettend

en scheurbuikverdrijvend.

Leptothrix. — Z. Microben.

Leucanthemum vulgare Lmk. — Z. Pyrethrum Leücamhemoi Coss. en

Germ.

Leucoium vernum L. — Z. Cenèsse, Cenèskes.

Leuconostoc. — Z. Microben.

Levisticum officinale Koch. — Z. Laves, Lavesch, Maar, Manskracht, Mes’.

Processieplant.
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Lichenes; Lichens. — Z. Grijze-Mos’. — (Fig.)

Ligustrum vulgare L. — Z. Haagpreumkes, Maagdepalm, Mêdëkenspalm,

Mërëkespalm, Theeboom, Theehout, Vinkdoorn, Vinkelhout.

Korstmossen (fr. Lichens). — Parmelia, op a, Vergroote apothecie

;

— b, doorgesnedene
eene boomtak groeiende en vracht- apothecie en nog meer vergroot; — c, zaad-
legers

(
apotheciën ) dragende. doosje (iheca ) bevattende 8 kiemkorreltjes of

sporen
;
— d, 2 sporen meer vergroot.

a, Pertusaria communis, van bo-

ven gezien
;
— b, doorsnede,

toonende 2 zaadlegers of apo-

theciën ;— c, 2 zaaddoosjes (theca)

bevattende de kiemkorreltjes of

sporen.

Cladonia pyxidata ;

onvruchtbaar.
Cladonia coccifera, dragende, op

de toppen, samenvloeiende
zaadlegers of apotheciën.

Lilium auratum Lindl. — Z. Gouden-Lelie.

Lilium candidum L. — Z. Wette-Lélé, Witte-Lelie, Witte-Lêl, Witte-Lilje,

Witte-Ligne.

De bollen worden gebr. (onder vorm van plaaster) als weekmakend

middel. — (Fig. bl. 520.)

Lilium croceum Desf. — Z. Geel-Lelie, Geel-Ligne, Geel-Lilje, Gele-Lélé,

Geluwe-Lelie, Héve-Lelie, Roode-Lèlie. — (Fig. bl. 520.)

Lilium Martagon L. — Z. Krul-Lelie.

Lilium tigrinum Gawl. — Z. Tiger-Lelie.

Limnanthemum nymphoïdes Link.— Z. Dokkebladje, Klein-Dokkebladje.

Linaria bipartita L. — Z. Fijn-Vlasken.

Linaria Cymbalaria Mill. — Z. Kasteelbloemekens.

Linaria vulgaris Mill. — Z. Apenmuilkens, Gaperkens, bondekens,

Knaperkens, Konijnenbakkes, Leeuwenmeilkens, Poepers, Vlaskruid, Wil-

Flas, Wille-Birremuilkes, Wild-Vlas.
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Linum aipinum Jacq. — Z. Blauwe-Vlas.

Linum grandiflorum Desf. — Z. Roode-Vlas.

Lilium candtduin. Onderaardsche boldragende
stam van Lilium.

Linum usitatissimum L. — Z. Vlas.

Het vlaszaad (of lijnzaad) is slijmachtig, weekmakend, verzachtend en

afzettend. — De lijnzaadolie (30 gram.) is lossend.

Lippia citriodora Kunth. — Z. Citroenkruid.

Liriodendron tulipifera L. — Z. Tulpenboom.

Lobelia Erinus L. — Z. Lobelia.

Lolium multiflorum Lamk. — Z. Engelsch-Gras.

Lolium perenne L. — Z. Dendermondsgras.

Lolium temulentumL. — Z. Dronkaard.

Het zaad is vergiftig eer het gansch rijp is
;
het verliest zijne kwaaddoende

eigenschappen door de verdrooging en het rijpworden.

Lonicera Caprifolium L. — Z. Berenklauw, Dokkeblad, Geeteblaars,

Geitenblad, Geitenklaver, Kamperfoelie, Koningskruid, Memzuigers, Ranken.

Het aftreksel der bloemen is borstzuiverend. De gedroogde vruchten zijn

afdrijvend.

Lonicera Periclymenum L. — Z. Duivelsnaaigaren, Duivel snaaigarenhout.

Memmen, Memmekens, Pijpkens.

Dezelfde eigenschappen als de voorgaande soort.

Lonicera tatarica L. — Z. Huwelijk. — (Fig. bl. 521.)
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Lotus corniculatus L —
Z. Jesukenspootkens, Klis-

klaver, Steenklaver.

Lunaria biennis Mönch.

— Z. Cente(n), Geld, Judas’-

geld, Judas’penning.

Lupinus luteus L. — Z.

Koffieboontjes, Koffijboo-

Veelvoudige botten van Lonicera. Luzula campestris.

nen, Lupien, Phlippiene, Schaapsboontjes.

Het zaad van deze en van de naburige soorten (L. albus L., L. hirsutus L„

en L. varius L.) wordt somtijds als koffij gebruikt.

Luzula campestris DC. — Z. Hazegers, Hazegras. — (Fig.)

Lychnis chalcedonica L. — Z. Constantinopelen, Constantinopolitaan,.

Hanekam, Jerusalemsbloem, Kruis-van-Malta, Roode-Kruiskens.

Lychnis coronaria L. — Z. Christus’oogen.

Lychnis Flos-Cuculi L. — Z. Cathrienewiel, Hane-

pooten. Koekoeksbloem. — (Fig.)

Lychnis Githago Link.

— Z. Agrostemma—

.

Lycoperdon Fr. (in ’t

algemeen). — Z. Duivels-

brood. — Z. ook Bovista.

Lycopersicum esculen-

tum Dun. — Z. Liefde-

Appelen, Tomate(n). a, Sporenhulsel, met
schudblad

;
— b, spo-

ren ofkiemkorreltjes

Bloemblad van
Lychnis Flos-Cuculi.

Lycopodium clavalum,

met sporendragende aartjes.
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Lycopodium chamaecyparissus Al. Br. — Z. Heksendans.

Lycopodium clavatum L. — Z. Berenklauw. — (Fig. bl. 521.)

Lysimachia Nummularia L. — Z. Eenenderm.

AI

Magnolia L. (in ’t algemeen). — Z. Magnolia.

Mahogoni. — Z. Swietenia Mahogoni.

Mahonia aquifolia Nutt. — Z. Bloemhulst.

Malcolmia maritima R. Br. — Z. Katoenwinkel.

Malope trifida Cav. — Z. Brugsche-Zot, Kaaskenskruid.

Malus communis Poir. — Z. Appelaar, Appeleer, Appelboom, Belle-fleur,

Capendu, Groening, Guldeling, Kattekop, Kriek-

appel, Panappel, Peerappel, Panning, Peerin,

Ramelèr, Ribbing, Winterstreping
,

Zomerstre-

ping, enz. — (Fig.)

Malva rotundifolia L.; M. sylvestris L.; M.

Alcea L. — Z. Broeikes, Broodjesplant, Brookens,

Kaasbrood , Kaaskenskruid
,

Kattekeeskenskruid

,

Keeskenskruid, Kerskenskruid, Keskenskruid, Kés-

keskraud, Koekskens, Koekskeskruid, Kooskeskruid,

Malem, Maluwe, Mastellekens, Mastellekenskruid,

Molm, Pappels, Paternosterskruid, Paternostersbol-

lenkruid.

De gekookte planten worden als plaaster gebruikt

in de onstekende aandoeningen. Twee grepen per

liter water. — (Fig. bl. 522 en 523.)

Mamillaria Haw. — Z. Cactus (vl. wdbk.).

Mandragora officinalis Mill. — Z. Alaunwottel.

Matricaria Chamomilla L. — Z. Apel, Appellijn,

Ebbelijn, Epellijn, Eppellijn, Kamermeille, Kameule,

Kamielebloem, Kamil, Kamilbloem, Kamille, Kamillebloem, Kermil, Komil-

lebloem, Kramil, Lepellijn, Mater, Moederkruid, Opellijn, Oplène, Stink-

Wied, Uppellijn.

De bloemen dezer plant hebben een groot getal eigenschappen en mogen

gerekend worden onder de nuttigste onzer inlandsche flora. Zij zijn

versterkend, prikkelend, koorts- en wormverdrijvend, maandstondenver-

Doorgesnedene bloem van
Malus communis.

Samenwassende meel-
draden van Malva.
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wekkend en stuipwerend. Zij mogen aanzien worden als één der beste

inlandsche koortsverdrijvende middelen
;
zijn worden ook met nut gebruikt

tegen het pootje en de aanvallen der moederkwaal. — Aftreksel van 5 a

6 bloemen, per tas kokend water. — (Fig. bl. 524.)

Medicago Lupulina L. — Z. Klaverhooi, Kleine-gèle-Klee, Steenklaverkes,

Steenklavers, Wilde-Klaverkens.
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Medicago maculata Willd. — Z. Bloedplant, Doornenkroonbloem, Jerusa-

lemsklaver, Lijden-van-Onzen-Heer, Passieklaver.

Medicago sativa L. — Z. Engelsche-Klaver, Fransche-Klaver, Fransche-

Klovere, Franse-Klaver, Luzeern, Luzern, Luzerne, Luzerre, Zeve(n)-Jaar(s)-

Klaver.

Melandryum diurnum Dmrt., var. flore pleno. — Z. Fransch-Roosken.

Melilotus caeruleus Lam. — Z. Geneesbloem.

Melissa officinalis L. — Z. Citroenkruid, Palingskruid.

Aftreksel van bloemen, bladeren en takken (5 a 10 grammen per 1/2 liter

water) wordt gebruikt tegen de miltziekte, scheelhoofdpijn en hartklop-

pingen. Het gebruik van dit aftreksel, als ook van het 31elissawater der

Karmelieten, vóórkomt, zoo men beweert, de geraaktheid en de congestiën.

— (Fig. bl. 525.)

Melocactus Tournef. — Z. Cactus (vl. wdbk.).

Mentha aquatica L. en M. rotundifolia L. — Z. Mént, Mente, Méntha,

Meunt, Mint, Mintekruid, Minthje, Moent, Moentj, Munt, Muntekruid,

Muskuskruid.



Dezelfde eigenschappen als de Mentha piperita L., maar in lageren

graad. — (Fig.)

Mentha arvensis L. — Z. Bruinenheilige, Bruinheilige, Knatsover,

Kruismunt, Veldmunt, Wilde-Munt.

Dezelfde eigenschappen als de volg. soort, maar in lageren graad.

Mentha piperita L. — Z. Pépërëmunt, Peperminte, Pepermoejnt,

Pepermunt. — (Fig. bl. 526.)

2 . Mentha sylvestris. Melissa officinaiis.

Men gebruikt 5 a 10 gram. bladeren of nog niet bloeiende toppen, in

aftreksel, per liter water. Zij zijn aanzettend, stuipvverend en windbrekend;

zij werken gelijk de kamfer en de ether. Men gebr. ze tegen scheelhoofdpijn,

hartkloppingen, choléra, buikloop, miltziekte, kortborstigheid, enz.

Mentha velutina L. — Z. Kattekruid.

Dezelfde eigenschappen als de voorg. soort, maar in lageren graad.

Menyanthes trifoliata L. — Z. Echelkoolen, Waterklaver.

De gansche plant wordt gebr. als versterkend middel en ook als middel

tegen de scheurbuik. In het noorden wordt zij gebruikt in het vervaardigen

van het bier, ale, porter, enz. — Aftreksel van 15 a 25 gram. per liter water

of bier. De plant wordt gedroogd, gebruikt. — (Fig. bl. 526.)
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Mercurialis annua L.— Z. Schijtkruid, Sténkerskruid, Witte-Nachtschade.

Eertijds werdt deze plant veel gegeten; heden nog wordt zij, in

Duitschland, gebruikt gelijk de Spinazie. Zij heeft buikzuiverende eigen-

schappen, die, onder ’t volk, genoeg gekend zijn. Men ziet ze ook aan als

wormverdrijvend en afzettend. — Van afkooksel 20 a 50 gram. per 1/2 liter

water. De ganscfie plant wordt gebezigd, versch en, bij voorkeur, eer dat

zij in bloei is.

Mesembryanthemum crystallinum L. — Z. IJsplant.

Mespilus germanica L. — Z. Mespelboom, Mespeleer, Mespels, Mispelaar,

Mispelare, Mispelboom, Mispeleer, Wispeleer. — (Fig. bl. 527.)

Micrococcus. — Z. Microben.

Mimosa pudica L. — Z. Krudeke-en-roert-mi-niet, Krudje-roer-me-nie,

Kruideken-roer-mij-niet, Kruike-roer-mij-nie, Kruiken-en-roere-mij-niet,

Kruidje-ruur-mich-nie, Kruiken-en-roert-mi-niet, Kruiïken of Kruitsen-roert-

mij-nie, Truiken-roer-mij-niet. — (Fig. bl. 527.)

Mimulus moschatus Dougl. — Z. Apenbloemeken, Muilkens, Musk,

Muskes, Muskus.

Molinia caerulea Mönch. — Z. Beunt, Bunt, Buntpijl, Hazegers, Hoïzegers,

Keesstroo, Kwa-Jongens, Pijpenhengst, Pijpenkeuters, Pijpenrijders, Pijpreu-

mers, Schouwvegers.
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Monardia didyma L. en M. fistulosa L. — Z. Pommaad, Riekmoes,

Soldatenpluim.

Morchella esculenta Fr. — Z. Marellen, Marille, Morellen, Topmarellen.

(Fig.)

vrucht van Mespilus. Blad van Mimosa. Morchella esculenta.

Morus nigra L. — Z. Moerbeezboom, Moerbezenboom, Moerbeziënboom,

Moerbezeleere, Moerebezieboom, Moerboom, Spaansche-Moerbezeleer. —
(Fig.)

Musa Ensete Gmel. — Z. Banaanboom. — (Fig. bl. 528.)

De vruchten zijn eetbaar en verschaffen een der koste-

lijkste levensmiddelen voor de warme landen.

Muscari botryoïdes Mill. en M. racemosum Mill. —
Z. Biehuizeke(n)s, Biekorf, Biekorfje, Blauw-Druifkes,

Dreufkes, Druifkens, Paaskèskes, Perelkens, Pirrelkes,
„ r ,Vrucht van

Spinnerokskens, Spinrokken, Traantje. Morus nigra.

Muscari comosum Mill. — Z. Blauwen-Regen.

Musci. — Z. Moess’, Mos’. — Z. ook Moeras —,
Pin —

,
Water—. — (Fig.

bl. 528 en 529.)

Myosotis L. (in ’t algemeen; maar bijzonder de M. palustris With.). — Z.

Blauwselbloemekens, Blommeke-vergeet-mij-nie(t), Boterbloemekens, Deze-

kensoogskens, Diézekesoogskes, Duzenduugskes, Hemelsblomke, Hoe-langer-

hoe- liever, Jesukensbloem , Jesukenshochtskens, Lieve-Vraubloemckes,

Lieve-Vrouwbloemekens, Mariabloemkens, Mariabloemekens, Muizenooren,

O.-L.-Vrouwenblommekes, O.-L.-Vrouweblomptjcs, O.-L.-Vrablommekes,

Rêspapblommekes, Rijspap, Vergeet-mij-niet, Vergeet-mij-nietjes, Vergeet-

me-nie, Verget-mich-nie, Ziet-gij-mij-geerne?— (Fig. bl. 529.)



Musa Ensele.

Vruchtdragende Mosplant. — a, Bla-
deren; — b, steeltje; — e, hulsel
(urne) dat de kiemkorreltj es of sporen
bevat; — d, afvallend dekseltje.

Vruchtdragende Sphagnum
of Veenmos.
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Myrica Gale L. — Z. Gagel, Hagel.

Myristica fragrans Thunb. — Z. Kruinoot, Misz(w)oit, Muskoot, Mus-

kouwt, Musk(w)oit, Notemuskoot.

In kleine hoeveelheid gebruikt, is deze plant nuttig bij zwakheid der

maag; zij is verduwingbevorderend en bewijst dienst aan al de personen

die groote ophitsing noodig hebben.

N
Narcissus Jonquilla L. — Z. Gele-Meilelie, Moleken.

Narcissus poeticus L. — Z. Akefeep, Jannetten, Jennettekens, Moleken,

Narciss(e), Pinksterbloemen, Sinkjeblomme, Sinksenbloemen, Sinksenlelie.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. — Z. Narcisse, Paaschbloemen, Paasch-

blom, Paaschlelie, Pijpekens, Poïsblomme, Taailoos, Taalroos, Tijkeloos,

Tijloeës, Tijloos, Tuitelooze, Zomerzotteken, Zomerzotten.

Nasturtium officinale R. Br. (N. fontanum Aschs.) — Z. Kesse, Water-

kers, Waterkas’, Waterkès’.

Men eet de versche plant. Zij is prikkelend, bloedzuiverend en scheur-

buikgenezend. Men gebruikt ze tegen deze laatste ziekte en ook tegen de

verstoptheid der ingewanden
;

zij is zeer geraadzaam voor de miltzieke, de

zwartgalligen en ook voor de personen die aan lijfmoederontsteking lijden.

Nasturtium palustre DC. — Z. Wilde-Ke(r)s.

Heeft omtrent dezelfde eigenschappen als de voorg. soort.

Nepenthes distillatoria L. — Z. Kruikskensbloem. — (Fig. bl. 330.)

34
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Nerium Oleander L. — Z. Oleander.

Nicandra physaloïdes Gartn. — Z. Judasblaas.

Nicotiana Tabacum L. — Z. Tabak, Tobak, Toebak.

Tabakrook, of afkooksel van 30 a 60 gram. tabak per liter water, wordt

sedert lang gebruikt, onder vorm van darmbespuiting, om de verdronkene

tot het leven terug te roepen. — Het tabakrooken kan dienst bewijzen aan

degenen die aan zenuwachtige kortborstigheid lijden. — (Fig.)

Nigella damascena L. — Z. Dikke-Spinnekoppen, Jufferken (’t)-in-’t groen,

Nichelbloem, Spinnekoppen.

Nicotiana Tabacum.Blad van Nepenthes.

Nuphar luteum Sibth. en Sm. — Z. Boterstampers, Boterstanden, Boter-

standekes, Dokkeblad, Dokkebloem, Gele -Waterlelie, Geluw -Waterlelie,

Peene-Blad, Peerdevoet, Plompen.

Nyctago Jalapae DC. (Mirabilis Jalapa L.k — Z. Nachtschade, Schoone-

bij-nachte.

Nymphaea alba L. — Z. Dokkeblad, Dokkebloem, Peerdevoet, Plompen,

Waterlelie, Witte-Boterstandekes, Witte-Waterlelie.

O
(Enanthe peucedanifolia Poll. — Z. Broeknoten.

CEnanthe Phellandrium Lmk. — Z. Pomp, Tunniges, Waterpee, Water-

pomp, Waterscheerling.

Vergiftige plant. — Het zaad wordt bijzonder gebruikt als middel tegen de

longtering. Zijn gebruik verzacht den hoest en vergemakkelijkt de borstzui-
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vering. Men wrijft het tot poeder en bezigt 1 a 4 gram. met een weinig

honig. Men kan ook het aftreksel gebruiken, tegen 4 a 15 gram. per liter

water. — De voorg. soort (GE. peucedanifoUa Poll.) is niet vergiftig.

Oïdium. — Z. Schimmel. — (Fig.)

Olea europaea L. — Z. Olaaifboom, Oliefboom, Olijfboom.

Ononis spinosa L. — Z. Duivelsdoorn, Heidoornen.

Het afkooksel der wortels, bladeren en bloemen (30 a 60 gram. per liter

water) is een goed afzettend middel, te gebruiken in de verscheidene blaas-

aandoeningen.

Schimmel die de ziekte van den Wijnstok
veroorzaakt (Oïdium).

Opuntia. Echinoaietus. Cereus.

Doorgesnedene bloem van
Onopordon Acanthium.

Orchis Morio.
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Onopordon Acanthium L. — Z. Groote-Dissel, Paardedistel, Peerdedistel,

Pèredistel. — (Fig. bl. 531.)

De jonge wortel wordt, op sommige plaatsen, tot voedsel gebruikt. —
Het ontvangbed of bloembodem der plant (fr. réceptacle) kan ook gegeten

worden, gelijk het gebeurt met die van de Artisjok (fr. Artichaut).

Oplismenus Crus-galli H. en B. — Z. Vogelvoet.

Opuntia Mill. — Z. Cactus (vl. wdbk.). — (Fig. bl. 531.)

Orchis latifolia L.. 0. maculata L., 0. mascula L., 0. Morio L. —
Z. Koekoek, Koekoekebloemen, Kullekenskruid, L.-V.-Handekens.

De knollen dezer planten (en bijzonder van O. mascula L.) zijn versterkend

en slijmachtig; zij verschaffen de inlandsche Salep. Om deze voor te

Onderaardsche handvormige Bloem van
knollen van O. maculata. Orchis maculata.

Bolvormige knollen van
O. Morio.

bereiden, plaatst men de knollen in kokend water; men warmt tot dat zij

als deegachtig worden ; dan neemt men ze uit het water en doet ze zoo rap

mogelijk droogen. Men bewaart ze, aan eenen draad geregen of tot poeder

gewreven, om ze verder voor te bereiden op ’t oogenblik zelf dat zij moeten

benuttigd worden. Men neemt dit geneesmiddel met vleeschsoep of met

melk. Het is voordeelig voor de genezende personen en ook voor die welke

aan tering, aan bijblijvenden buik- of bloedloop lijden.— (Fig. bl. 531 en 532).

Origanum Majorana L. — Z. Madelein.

Origanum vulgare L. — Z. Bergvreugd, Orégo.

De bloeiende uiteinden der plant worden gebruikt als versterkend,

aanzettend, zweet- en maandstondenverwekkend, maagversterkend en

stuipwerend middel. — In geval van pijnlijke maandzuivering wordt het

aftreksel als voetbad gebruikt. — In de andere gevallen gebruikt men

inwendig het aftreksel van 1 of meerdere vingergrepen bloeiende toppen

per 1/2 liter water.

Ormenis nobilis J. Gay. — Z. Anthemis nobilis.
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Ornithogalum nutans L. — Z. Lelie-van-Park, Park-Lelie.

Ornithogalum umbellatum L. — Z. Acht-Ure-Bloem, Elf-Ure-Bloem,

Klijsterbloem, Koornster, Koornsterre, Ivraai-

look, Leslook, Lookbloem, Morgenster, Noen-

bloem, Sterrekens-van-Bethleem, Sterren,

Twelf-Ure-Bloemekens, Veldlook, Wilde-Look,

Zeven-Ure-Bloem.

De onderaardsche bollen der plant zijn

eetbaar. Men kan ze voorbereiden, gelijk

de Kastaniën, in kokend water of onder de

brandende assche. — iFig.)

Ornithopus sativus Broth. — Z. Séradèl,

Sidèl, Sikadèl, Sintadel, Sitadèl. Ornithogalum umbellatum.

Orobanche minor Smith. — Z. Kattestjèten, Toppen, Totsen, Wielen.

— (Fig.)

Orobanche Rapum Thuill. — Z. Smeerweuttel.

Orobus vernus L. — Z. Bloemkorfken, Meisjes-en-Jongens.
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OryzasativaL. — Z. Rijs. — (Fig. bl. 533.)

Oxalis Acetosella L., 0. stricta L. — Z. Hazekensklaver, Hazeklaver,

Hazesilker, Hazesurkel, Koekoek, Koekoeksklaver, Koekoeksslaad, Koekoeks-

sulker, Meuttekensklaver, Suiker, Surkel, Vorschensurkel, Zute-Soulker.

De O. Acetosella L. wordt versch gebruikt of wel gedroogd : de plant

wordt omtrent Paschen geplukt, van daar de naam van Alleluia die haar

soms gegeven wordt. Zij bevat eene groote hoeveelheid van overzuringzuur

van potasch (suroxalate de potassej. Men gebruikt ze, bijzonder in Zwitser-

land en Duitschland, tot het voorbereiden van het zuringzout of dubbel-

zuringzure potasch fbioxalate de potasse). De Rumex Acetosa en

R. Acetosella worden tot hetzelfde einde gebruikt. — De O. 'Acetosella

wordt gebezigd als ververschend en afzettend middel, ook als scheurbuik-

werend en als nuttig tegen de ziekten der piswegen. In' sommige streken

wordt de plant als salaad gegeten.

Oxalis corniculata L. — Z. Koekoekszurkel, Vorschensurkel.

Heeft dezelfde eigenschappen als de voorg. soort.

Oxalis rosea Jacq. — Z. Roze-Klaver.

Oxycoccos palustris Pers. — Z. Goorbès, Goorbezeke(n)s.

P
Paeonia albiflora Pall. — Z. Witte-Peerdsroze(n).

Paeonia officinalis L. — Z. Balroos, Boerenpioen, Kornelisrozen,

Kerkerozen, Piadsroze'n), Pioen, Pijlioenroos, Pioenrozen, Pipioenen,

Potrozen.

Paeonia papaveracea. — Z. Houtpioene.

Panicum miliaceum L. — Z. Kanariezaad, Mil, Mille, Millezaad, Milt,

Vogelzaad.

Papaver Rhoeas L.. P. Argemone L. — Z. Donderbloem, Eulbloem,

Heul, Heulbloemen. Kankerbloem, Klaprozen, Kobabloem, Koïrblomme,

Kol, Kolbloem, Kolblom, Kollebloem, Kolleblomme, Koolbloem, Kool-

blomme, Kruiskensbloem, Roei-Koreblom, Roode-Kolbloem, Stink-Rozen,

Weulverbloem, Wilde-Heul, Wulve-Roos.

De bloemen zijn slijmachtig, verzachtend, stillend en borstzuiverend.

Men geeft ze, voorbereid gelijk de gewone thee (aftreksel) tegen de vallingen

vergezeld van droogen hoest, tegen den kinkhoest, de stuipen der kinderen,

de scheelhoofdpijn, de hevige ontstekingen der borst, de longziekte en de
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zijdepijn. — Voor ’t aftreksel der bloemen gebruikt men 4 a 16 gram. per

liter water.

Papaver somniferum L.— Z. Dobbele-Kolleblomme, Eulbloem, Groote-Kol,

Groote-Kolbloeme, Groote-Kolleblomme, Heul, Heulbloeme,

Heulblom, Holhuisbloemen, Huil, Kollebloem, Koolbloem,

Meikoppen, Olebloem, Olebossen, Olieklossen, Slaapgoed,

Slaapkoppen, Slaapkruid, Slaaproos, Slaaproze, Slaapruste.

De zaadhuisjes der plant zijn slaapverwekkend. Zij bevatten

dezelfde hoofdstoffen, maar in kleinere hoeveelheid, als de

opium. Deze is niets anders dan het vocht dat uit de zaadbol van

insnijdingen vloeit, in den stam en de zaadhuisjes gedaan,
PaPaiey -

vóór de rijpheid. De wezenlijke hoofdstoffen van den opium zijn de

morphine, de narcotine en de codéine. — Het aftreksel der zaadhuisjes

(zonder het zaad), tegen 20 a 30 gram. per 1/2 liter water, wordt ingenomen

tegen de prikkeling der luchtpijpen, der maag en der ingewanden; ook

tegen den zenuwachtigen hoest en het krampachtig braken. — Het afkooksel

wordt gebruikt, als gorgelwater, in verscheidene aandoeningen van den

mond en van de keel (20 a 30 gram. par 1/2 liter water). — Volgens onlangs

gemaakte proeven, zou het wit sap dezer plant een middel zijn tegen de

steken der bieën; het zou de wonde gevoelloos maken. — (Fig.)

Passiflora L. (in ’t algemeen). — Z. Doornekroon, Passiebloem, Passie-

blomme.

Pastinaca sativa L. — Z. Passenokels, Pastenaak, Pastenakel(s), Paste-

naken, Pastenokel, Pastinaak, Pastenokelen
,

Pessenaken, Pestenakel,

Pestenaken, Pistnankel, Postenakel, Witte-Pee.

Men gebruikt de wortels en het zaad. De wortel bevat 10 a 12 per °/0

suiker en is een gezond en krachtgevend voedsel. In melk gekookt, wordt

zij veel aangeraden voor de personen die aan tering lijden of van zwakke

gezondheid zijn. — Het zaad wordt genomen, als worm- en koortsverdrij-

vend, tegen 1 a 6 gr. in natuur, of 8 a 12 gr., per liter water, als aftreksel.

Pelargonium L. (in ’t algemeen). — Z. Geranium, Kranebek, Pelargonium.

Peltigera canina Hoffm.; P. rufescens Holfm. — Z. Jadlèver.

Het afkooksel dezer planten (Schildmos), die op de groezen tegen den

grond groeien, wordt, op vele plaatsen, gebruikt als samentrekkend middel

voor de kalveren.

Persica laevis DC. — Z. Amygdalus Persica, var. Laevis.

Petasites officinalis Mönch. — Z. Koekeps, Wolverblaren.

Petroselinum sativum Hoffm.— Z. Persalle, Persijl, Persijn, Pessèllc, Peter-

sil, Petersilie, Petersille, Pieselle, Pieterselie, Pieterselie, Pietersil, Pietersille.
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De wortels zijn prikkelend, afzettend en zweetverwekkend
; men gebruikt

ze in de verstoptheid der ingewanden, de waterzucht, het graveel, den

witten vloed en bij het wegblijven der maandstonden. (Afkooksel der

wortels, tegen 15 a 60 gram. per liter water.) — Daarenboven wordt de

plant ook aanzien als een goed koortsverdrijvend middel, bijzonder sedert

de ontdekking van den apiol (eene vluchtige, uit het zaad der plant

getrokkene olie). De apiol, wordt met den besten uitslag tegen detusschen-

poozende koortsen gebruikt, alsook tegen het achterblijven en het pijnlijk

voortkomen der maandstonden.

Petunia nyctaginiflora Juss., P. violacea Lindl. — Z. Betunia, Petunia,.

Petuniaats.

Phalaris canariensis L. — Z. Kanariezaad, Plat-Zaad, Totsen, Vogel-

gerst, Vogelzaad, Wit-Zaad.

Phalaris variegata Coss. en Germ. — Z. Gestreept-Lisch, Lintkruid,

Lintriet, Streepke(n)s-Gès, Strikken, Strikske(n)s, Zijden-Linten.

Phaseolus vulgaris L. (type). — Z. Bieune, Boïnen, Boone(n), Perche-

Princesse(n), Perse-Boonen, Staak-Boone(n).

Phaseolus vulgaris L., var. dite Haricot-Sabre. — Z. Snaboone(n), Snaai-

boone, Snéboonen, Snieboontjes, Snijboone(n), Snijbeuntjes, Snoïboeene.

Phaseolus vulgaris L., var. d fruits trés nombreux. — Z. Boone-van-

Abondantie.

Phaseolus vulgaris L., var. d belles fleurs et peu de fruits.— Z. Boone-

van-Genuchte.

Phaseolus vulgaris L., var. naine. (Fr. Haricot nain). — Z. Hutteboon,

Lekkerbeet, Prencessen, Princessen, Princeskes, Princestjes, Steufkesboone,

Struikboonen
,

Struikboontjes
,

Struikprincessen ,
Suikerboonen, Suker-

boontjes.

Phaseolus vulgaris L. (autres var.). — Z. Boterboon, Molleboon,

Roomsche-Boon. Smouter, Struikprincessen, Uitdoener.

Philadelphus coronarius L. — Z. Oranjebloem, Oranjehout.

Phleum pratense L.— Z. Lammersteerten, Rattesteerten.

Phlox L. (in ’t algemeen). — Z. Kermisblomme, Meule-

kens. — (Fig.)

Phlox Drummondii Hook. — Z. Kruipfloks, Vlambloem,

Vuurbloem.

Phormium tenax L. — Z. Groote-Lesse.

Phragmites communis Trin. — Z. Dekriet, Lès’.

Physalis Alkekengi L. — Z. Krieksken-in-’t hemd,

Krieksken-in-zak of in-den-zak. Bloem van Phlox.
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Picea alba Link. — Z. Zilver-Den.

Picea excelsa Link. — Z. Abies excelsa.

Pilocereus senilis Lem. — Z. Kop-van-den-ouden-Man.

Pimpinella Anisum L. — Z. Anaais, Anês, Anies, Anijs.

Het zaad is een prikkelend en afzettend middel, aan te raden bij zwakheid

van maag en ingewanden.

Pinus maritima Poir. — Z. Groven-Dên, Heksemast.

Dezelfde eigenschappen als de Pinus sylvestris.

Pinus Strobus L. — Z. Borstelspar.

Pinus sylvestris L. — Z. Boschspar, Deel, Deen, Dein, Deine, Dèn,

Denneboom, Mast, Mastenboom, Pijmboom, Pijn, Pijnappelboom, Pijnboom,

Sparappelboom, Sparre, Spêr, Sperre.

Het sap van den boom is aangeraden voor de personen die aan de

longtering blootgesteld zijn; het versterkt de maag, vermeerdert den eetlust

en helpt de spijsvertering; wordt ook gebruikt tegen den witten vloed en

de zinkingen op de blaas. — (Fig.)

Piper nigrum L. — Z. Péper, Peper. — (Fig.)

Pisum arvense L. — Z. Blauw-Tros, Velderte, Veldetten.

Pisum sativum L. — Z. Aarten, Arte(n), Aten, Eerte, Eète, Eirte(n), Ekkes,

Erreweten, Erte(n), Erweten, Erwetjes, Éten, Etten. — Variëteiten :
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Z. Erwtje -Twee, Groote- Klim-

mer, Klimmer, Krombek, Kruip-

erwt, Rijserwt, Schelperwt

,

Twee-Bloem, üitdoener.

De Erwten maken eene zeer

voedzame spijs uit. — (Fig.)

Plantago lanceolata L. —
Z. Hondsklaver, Honderebben,

Hondsrebbe(n) , Hondsribbe' n)

,

Hondsrubbe(n) , Rebbe, Ribben.

Dezelfde eigenschappen als de

volgende soort.

Plantago major L. — Z. Bree-

wegsblaren, Geneesblaren, StraaG

blaren, Weegblaren, Weegbree,

Weegzaad, Weekschoon, Wegaardsblaren, Wegbeetblaren, Wegblaren, Weg-

boomblaren, Wegbree, Wegeblaren, Wegesblaren, Wegenbeet, Wegesbla-

ren. Wegkruid, Weversblaren.

Eene goede vingergreep zaad, onder vorm van aftreksel op heete melk

gebruikt, doet den buikloop ophouden. — De gekneusde of gestampte bla-

deren worden op de steken van bieën, muggen, en andere insekten gelegd,

alsook op de kliergezwelachtige zweren.

Plantago media L. — Z. Schaapsooren.

Dezelfde eigenschappen als de voorg. soort. — (Fig.)

Piswn sativum.

Planta;< o media. Onderaardsche stam van Polygonatum.

Platanus orientalis L. en P. occidentalis L. — Z. Eepelboom, Pielaan,

Plaan, Plaanboom, Plane, Plataan.

Platycerium alcicorne. — Z. Hertshoorn.

Plectranthus fructicosus Hérit. — Z. Coluzen, Morasteengels, Plant-

legen-de-Jicht, Rhumatikplant, Rhumatismplant.
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Vele personen beweren dat de tegenwoordigheid dezer plant in de kamer,

waar men verblijft, genoegzaam is om de zinkingen en de jicht te genezen.

Poa annua L. — Z. Padegès’, Witte.

Polygonatum multiflorum All. — Z. Neteldoekskens.

Poplygonatum officinale All. — Z. Meiblommen. — (Fig. bl. 538.)

Polygonum aviculare L. — Z. Edderik, Hedderik, Hedderink, Ridsel,

Verkensgers, Verkensgras, Verkensklaver, Verkenskruid, Verkesgès’, Ver-

kesgroes, Weeggers, Wegengras, Wegentree, Zwijnsgès’, Zwijntjesgers.

Het afkooksel der gansche plant wordt gegeven tegen den buikloop. Is ook

een goed middel, zoo eenige beweren, tegen den suikerhoudenden pisvloed

(fr. diabete sucré).

Polygonum Convolvulus L. — Z. Wilde-Boonen, Wilde-Boonranken.

Polygonum Hydropiper L. — Z. Rids, Waterrids, Waterridsel.

Polygonum oriëntale L. — Z. Turksche-Boekweit, Vossesteerten.

Polygonum Persicaria L. en P. lapathi-

folium L. — Z. Reds, Reedsel, Rids, Ridsel,

Rodse, Roods, Roodsel, Ruds, Smert,

Wilde-Wilgen.

Het afkooksel der gansche plant wordt

gebruikt als zacht samentrekkend middel

tegen den buik- en bloedloop.

Polypodium vulgare L.— Z. Boomvaren,

Eikevaren, Paddevaren, Sl-Jansvaren.

Afkooksel van 20 a 30 gram. van den

wortel wordt gegeven tegen de ziekten

der borst : hoest, vallingen, kortbors-

tigheid, enz. — (Fig.)

Populus Tournef. (in ’t algemeen). —
Z. Popelier, Populier, Puipelêr.

Populus alba L. — Z. Abeel, Abeele,

Witboom, Without, Witte-Popelier.

De bladeren en de schors, in afkooksel,

hebben koortsverdrijvende eigenschappen.

Populus balsamifera L. — Z. Balsem-

boom.

Populus canadensis Burgsd. en P.

nigra L. — Z. Achtkant, Achtkantenboom, Achtkanter, Cana, Canada,

Canadas’, Gauwgroot, Popelier-Canada, Populier.

Men plukt de knoppen dezer boomen eer dat de bladeren verschijnen. Het

Polypodium vulgare.

1. Bladeren; — 2. Onderaardsche
stam; — 3. Jong blad.
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aftreksel van 10 a 20 gram. per liter water is zweetverwekkend, afzettend

en balsemachtig; het wordt gebruikt tegen de longziekten en de aandoe-

ningen van nieren en blaas. — (Fig.)

Populus canescens Sm. — Z. Blekboom,

Blekkelaar, Blekker.

Populus monilifera Ait. — Z. Vreemde-

Canadas’.

Populus nigra L. — Z. Populus Cana-

densis Burgsd.

Populus pyramidalis Rozier (P. italica

Mönch). — Z. Achtkanter, Italiaander, Italianer, Keerspopelier, Keerspo-

pulier, Kespopelier, Klemmer, Opgaander, Pastoorsboomen, Pastoorshout,

Pièpëlèr, Popelaan, Popelier, Popelier-van-Italiën, Populier, Puipelêr,

Recht-op, Vroeg-op, Waaiboom.

Populus Tacamahaca Mill. (P. balsamifera L.). — Z. Kazemakken.

Populus tremula L. — Z. Espenboom, Fladderabeel, Fladdereer, Keps,

Klater, Vrouwlie-Tongen, Waaiboom.

Portulaca grandiflora Lindl. — Z. Porselein, Porseleine-Bloem, Portelac,

Portelake, Portulaca, Vetplant] es.

Portulaca oleracea L. — Z. Passlên, Poezelein, Porselaain, Porselein,

Porseleine, Porseleine-Leguum, Posselein, Postelein, Posteleine, Pozelaan,

Pozzelaain.

Wordt gebruikt als leguum en is verfrisschend, een weinig afzettend en

goed tegen de scheur-

buik.

Potamogeton natans

L.; P. polygonifolius

Pourr. en P. alpinus

Balb. — Z. Vischblad,

Vorschenkruid.— (Fig.)

Kelk en kelkje ; fr. calice en a
,
Bloeiende stam van Potamogeton

;

— b, bloem (vergroot)

;

calicule

)

van Potentilla. — c, doorgesnedene vrucht.

Mannelijke en vrouwelijke bloem
van Populus.



PEL 541

Potentilla Anserina L., var. incana Coss. en Germ. — Z. Zilverbladeken,

Zilverkruid, Zilverkruideken. — (Fig. bl. 540.)

Potentilla reptans L. — Z. Vijf-Vingerkruid.

Primula Auricula L. — Z. Arikeltje, Arijkels, Arikel, Berenoor, Eiblom-

meke, Kerksleuterkes, Kortekouskens, Kottekousen, Kupertjes, Sleutelbloem,

Sleutelblomme, Sleuters.

Primula officinalis.

Primula elatior Jacq. en P. ofïicinalis Jacq. — Z. Aarbloemeken, Bak-

bloem, Bakkruid, Eiblommeke, Eiërbloem, Eiërenbloem, Geel-Eiërbloem,

Geel-Sleutelbloem , Geel-Sleutelkens
,

Hooge-Paschebloem , Kattekousen

,

Kerksleutels, Kleine-Tijloos, Kortekouskens, Paaschbloem, Sleutelbloem,

Sleutelkens, Sleuters, Tijdlooze, Tijloos, Tuiterloozen, Wil-Kerksleuterkes,

Wilde-Kottekousen.
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Het aftreksel van eene handvol bloemen schijnt eene stillende werking op

de zenuwen uit te oefenen. — (Fig. bl. 541.)

Prunus L. (in ’t algemeen). — Z. Pruimenboom, Pruimboom, Praume-

boum, Pruimelêr, Pruimeleer, Prêmelêr, Pruimelare, Preumeboom, Prume-

boom, enz.

Prunus Armeniaca L. — Z. Abrekoensboom, Abrikau(w)zeboom,

Abrikoesbooïm, Abrikoboom, Abrikoosboom, Abrikozeboom, Abrikozeleir,

Abrikozeleire, Appëlëkozeboom, Appelkokkeboom, Appelkoesbooïm, Appel-

koureboom, Appelkouzeboom, Appelkouweboom, Appelkozenboom, Apper-

kose(n)boom, Aprekoenboom, Aprikozenboom.

De vruchten zijn voedend en verfrisschend.

Prunus insititia L. — Z. Kriekeboom.

Prunus domestica L., var. dite Reine-Claude.— Z. Noenakke, Règelöïten,

Rëgëlote(n), Rëgënote, R.ène-Glaude, Rengeloten.

Prunus domestica L., var. dite de Myrobolan. — Z. Merbelane(n),

Mierslaan, Mierzelaan.

Prunus domestica L., var. dite Prune d’Altesse.-Z.Bakpraume,Bakpruim.

Prunus domestica L., var. dite Prune-de-Damas. — Z. Maspraume,

Mastpruim.

Prunus domestica L., var — Z. Panoek, Pienook, Priessële.

Prunus Spinosa L. — Z. Dorebeust,

Doreleer, Slee, Sleedoorn, Sleën,

Sleekenbezen, Sleekrieken, Sleembe-

zen, Sleemen, Sleenen, Sleenbeize,

Sleenbezen, Sleendoorn, Sleeuwbezen,

Sleeuwdoorn, Sleeuwen, Sleeuwkens,

Slikkedoorn, Sneeuwdoorn, Sneeuw-

pruimen, Sneeuwpruimkens
,

Wil-

Krieke, Zwarte-Doorn. — (Fig.)

Pteris aquilina L. —1. Arendsvaren,

Bedvaren, Paddevaren, Slenderkruid,
Tr . . Prunus spinosa.
Voeiering.

Pulmonaria ofFicinalis L. — Z. Longerkruid, Vlekkenkruid, Vlekkrurd.

Het afkooksel van 50 a 100 gram. bladeren of bloemen, per liter water,

wordt aangeraden tegen de aandoeningen der borst.

Punica Granatum L. — Z. Grenaatboom, Grenadier.

Pyrethrum Leucanthemum Coss. en Germ. (Leiicanthenum vulgare

Lmk.). — Z. Dikkoppen, Groot-Kasseiken
,

Keersbloem, Kransbloem,

Kwa-Oogenbloem, Peerdebloemen, Peerdentoppen, Peerdsoogen, Peerds-

knoppen, Pollekooven, Sl-Jansbloemen.
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Pyrethrum Parthenium Sm. — Z. Hemdsknopkens, Kamille, Materr

Moederkruid, Moederkeskruid, Roomsche-Kamille, Tamme-Komil.

Deze plant heeft dezelfde eigenschappen als de Matricaria Chamomilla L.;

zij is ook zeer nuttig als stuipwerend en maandstondenverwekkend, enz. —
Aftreksel der bladeren en der bloeiende toppen, tegen 4 a 10 gram. per

liter water.

Pyrus communis L. — Z. Peireleir, Peireleire, Pere(n)boom, Pêrëlare,

Pereleer, Pêrëlêr. — Z. ook : Amandelpeer, Boschpeer, Boterpeer, Kort-

steeltje, Kriekpeer, Paddepeer, Peterseliepeer, Steenpeer, Suikerpeer *

Wijnpeer, Zwaanholzen.

Pyrus japonica Thunb. — Z. Pierus, Pyris, Pyrus, Pyrus japonica.

Q

Vrouwelijke bloem :

a, in lengte,

b, in breedte, doorgesneden.

Quercus pedunculata.

a, b
, Tukken, met katjes (mannelijke bloemen)-
en vruchten; — c, d, doorgesneden eikel.

Quassia amara L. — Z. Quassia.

Het hout en de schors van den wortel worden gebruikt als zeer krachtig-

versterkend middel. Is bijzonder aan te raden in geval van moeielijke

spijsvertering, voortkomende van

de slapheid der ingewanden,

alsook bij den witten vloed, den

slijmvloed en den buikloop zonder

ontsteking.

Quercus pedunculata Ehrh. —
Z. Aaik, Aaike(n)boom, Aik, Eek,

Eeke, Eekeleer, Eekenboom, Eik,

Eikeboom, Iïk, Ojk. — (Fig.)

Het poeder der schors is ons

beste inlandsch samentrekkend
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en versterkend middel (2 a 4 gr.); wordt ook gebruikt als koortsverdrij-

vend (8 a 24 gr.).— Hedendaags gebruikt men bijzonder het extrakt, looistof

of looizuur genaamd (fr. tannin). — De gerooste of gebrande eikels worden

gebruikt gelijk de koffij en schijnen nuttig te zijn tegen de scheurbuik.

Quercus pedunculata Ehrh., var. fastigiata. — Z. Keerseik.

Quercus rubra L. — Z. Amerikaans(eh)en-Eik.

Quercus sessiliflora Sm. — Z. Steeneik.

Dezelfde eigenschappen als de Q. pedunculata Sm.

Quina of Quinquina (schors van verscheidene soorten van boomen van

’t geslacht Chinchona of Cinchona L.) — Z. Quinquina en Quinawaain.

Zie hier, volgens Dr Dubois, hoe men den Quinawijn of Wijn van Quin-

quina vervaardigt. Men neemt 30 gram. gestampte schors van gelen

Quinquina (of 60 gram., indien men den grijzen Quinquina bezigt); men

laat, gedurende 24 uren, in een glas cognac trekken of weeken; men giet

alles in eenen liter Bordeaux-wijn of witten wijn; men roert van tijd tot tijd

en men zijgt na 5 a 6 dagen. — Indien men Malaga-wijn gebruikt, laat men

den cognac van kant en men zet aanstonds de gestampte schors op dezen

wijn; het overige gelijk hier boven.— De Quinawijn is, bij uitmuntendheid,

het middel tegen de tusschenpoozende koortsen. Om deze koortsen af te

slaan en ook om de zenuwsmart (fr. névralgie) te bestrijden, gebruikt

men dikwijls de quinine (en bijzonder de zwavelzure quinine; fr. sulfate

de quinine), die nog krachtiger is. — De Quinawijn is een allerbest

versterkend middel, bijzonderlijk voor de maag; ook is hij allernuttigst

tegen de kwijnziekte, tegen het gebrek aan bloed, de bleekzucht, de

scheurbuik, de kliergezwellen en gedurende de beterschap na ernstige

ziekten.

R.
Ranunculus L. (in ’t algemeen). — Z. Beuterbloem(e), Beuterblomme,

Boterbloem, Boterblom, Boterblomme, Boterkolfkens, Boterstammen,

Boterstandekens
,

Bouterbloem, Goudbloemekens ,
Kleine-Boterbloem

,

Ranonkel, Renonkel.

Bijna al de soorten zijn vergiftig, onder anderen de R. bulbosus L.,

R. acvis L., R. Flammula L. en bijzonder de R. sceleratus L. — (Fig.

bl. 645.)

Ranunculus acris L. var. flore pleno. — Z. Gouden-Knop.

Ranunculus arvensis L. — Z. Haneklauw, Haneknap, Kraaivoet, Kwa-

Knak, Kwa-Knap, Paddevoet, Pietekol.
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Ranunculus Flammula L. — Z. Echclkoolen.

Ranunculus fluitans L. — Z. Vlotkruid.

Raphanus Raphanistrum L. — Z. Dérink, Erik, Haring, Héring, Herink.

Z. Artezen, Radaais,Raphanus sativus L., var. radicula (fr. Radis).

Radès, Radèskes, Radijs, Radijze, Randijs,

Rodijs.

De wortel van deze var. en van de

volgende wordt gebruikt als aanzettend,

maagversterkend en scheurbuikwerend

voedsel. — (Fig.)

Raphanus sativus L., var. nigra (fr.

Raifort). — Z. Amëratse, Ramanats,

Ramëlas’, Ramëlat, Ramëlats, Ramënache,

Ramënas’, Ramënast, Ramënats, Ramënets,

Ramënijts, Ramëratse, Ramratse.

Dezelfde opmerking als voor de voorg.

var.

Reseda lutea L. en R. luteola L. — Z.

Wille-Rozejip, Wil-Rozen-van-Egypte.

De R. luteola verschaft eene gele

verfkleur.

Reseda odorata L. — Z. Reseda, Rese-

daal, Roeëzejip, Roo-Jujub, Rozejip, Roze-Jejub, Roze-van-Egypte

Rhamnus cathartica L. — Z. Rambes, Hondelaar, Poèrhout.

B5
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De rijpe vruchten, die men in September en October plukt, hebben

zuiverende eigenschappen, maar hun gebruik is niet zeer aan te raden.

Rhamnus Frangula L. — Z. Beste-Kneupkeshout, Bloedzijkenhout,

Bloedzijkers, Hoenzenhaat, Hondelaar, Hondeleren, Hondsknop, Honzenhaat,

Honzenhout, Honzenhijt, Onzenhout, Peggenhout, Pijlhout, Pinnekenshout,

Sporkenhout, Zwart-Honzenhout, Zwart-Sporkenhout.

De schors, als zij gedroogd is, is zuiverend. Men gebruikt het aftreksel of

afkooksel van 15 a 30 gram. per 1/2 liter water.

Rheum palmatum L. — Z. Wilde-Rhaberber.

Rheum undulatum L. — Z. Rhaberber, Rhebarber, Rheubarbe, Rheu-

barbel, Rhibarb, Rhoobarb(e), Rhubarbe.

Een goed zuiverend middel, bijzonder voor de kinderen. Er valt nochtans

op te merken, dat na het gebruik van dit middel, dikwijls eene hardnekkige

hardlijvigheid volgt. — Bij eiken maaltijd genomen, bij portie van 1/2 gram.,

vergemakkelijkt deze plant de spijsvertering en belet de hardlijvigheid.

Rhinanthus major Ehrh. en Rh. minor Ehrh. — Z. Beurzekenskruid,

Gele-Porte-Moneetjes, Meerschratel, Raai, Raat, Rateleerkens, Ratelen, Ratels,

Rotel, Yogelbekskens.

Rhodanthe Mangiesii F. Müll. — Z. Kleine-Stroobloem.

Rhododendron arboreum Smith en Rh. ponticum L. enz. — Z. Alproos,

Bergroos, Redenderons, Rhododendrom, Rhodo-

dendron.

Rhus Cotinus L. — Z. Baardenhout, Kalotboom,

Perrukkenboom. — (Fig.)

Rhus typhina L. — Z. Katoenboom.

Ribes L. (in ’t algemeen). — Z. Beierstruik, Bèzë-

kesbos, Beziebeust, Beziebos, Bezieboom, Beziestruik.

Ribes nigrum L. — Z. Aalbeiers, Aalbezielaar,

Alebezen, Brandewijnbezen, Brandewijnbizzemen,

Hinnebezen, Jeneverbezen, Moelvers, Oïlebezen,

Ollëbeziën, Plamen, Paters, Waalbezen, Zwarte-
.

Blad van Rhus Cotinus.
Bezekes, Zwarte-Beziën, Zwarte-Jemjvelhut, S l-Jans-

bezen, Zwarte-Tchenivers, Zwarte-Troppëlëbeziën, Zwarte-Wiemerkes,

Zwarte-Miemeren, Zwatte-Kroesële, Zwerte-Bezekes, Zwette-Smansbezen,

Zworte-Jenévers.

De vruchten op brandewijn getrokken vormen den Cassis, eenen maag-

versterkenden en afzettenden drank.

Ribes rubrum L. — Z. Aalbezen, Allebezen, Bezielaar, Bizzemen,

Dzenuvers, Eullebezen, Glaaskensbezen, Hinnebezen, Januiveleire, Jenever-
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bezielaar, Jeneverbezieboom, Jeneverboom, Jeneverhut, Jenevers, Jenie-

verboom, Jenijvers, Jinevers, Neullebezen, Overzeebeze, Roe-Bezen, Roei-

Bizzemen, Roei-SKlansbezen, Roo-Bèzekes, Roo-Jenijvelhut, Roo-Jenivers,

Roo-Tchenivers, Roode-Troppëlëbeziën, Rooi-Kroesële, Rooië-Beziën, Seele-

Kroesële, Tcheniverbeziën, Tcheneuvers, Tchenivers, Treullebezen, Zeebeize,

Zeebeze(n), Zeembezen.

De gelei, die men met de vruchten vervaardigt, is verfrisschend en aan te

raden om de onsteking van maag, ingewanden, blaas, enz., te verminderen;

op eene brandwonde gelegd, helpt zij veel om de pijn te doen verdwijnen.

Ribes sanguineum Pursh. — Z. Bloemjenever, Bloemjeneverboom,

Bloembezeleer, Wilde-Janui veleer.

Ribes Uva-crispa L. — Z. Appeldoorns, Boschbeziën, Boschbizzeme(n),

Hagekroesële, Kenoesels, Kernoesëlen, Klapbessen, Knoesëlen, Knoezëlen,

Kronsëlen, Stekebeiers, Stekebessen, Stekebezeleer, Stekelbeeshut, Stekel-

bezen, Stekelbezielaar, Stekelbeziën, Wulle-Stekelbezelêr.

Ribes Uva-crispa L., var. cultivée a gros fruits (fr. Groseülier-d-maque-

reaux). — Z. Dikke-Kroesële, Knoesëlen, Knoezëlen, Kroesële, Kroesels,

Kronsëlen, Krosjëlen, Kruidoorns, Kruisbessen, Spaansche-Stekelbezen,

Stekebeiers, Stekebezen, Stekebezëleer, Stekelbeziën, Stekebezëleer(e),

Stekerbezen.

De vruchten dienen om den makreel, eenen zeevisch, voor te bereiden;,

van daar de fr. naam Gr -d-maquereaux. Ze zijn moeielijk om te verteeren.

Ricinus communis L. — Z. Palma-Christi.

De olie, die uit het zaad getrokken wordt, is een zacht zuiverend middel

(20 a 50 gram.). Het zaad is krachtiger dan de olie. — (Fig.)

Blad van Ricinus.

Robinia hispida L. — Z. Bloem-Acacia.

Robinia Pseudo-Acacia L. — Z. Wilde-Acacia. — (Fig.)
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Robinia Pseudo-Acacia L., var. inermis. — Z. Bol-Acacia.

Robinia viscosa Vent. — Z. Plak-Acacia.

Rosa L. (in ’t algemeen). — Z. Roos, Rooze, Roozeboom, Roozelaar, Rosé,

Roze, Rozeleer, Rozenboemeke, Rozenboom. — (Fig.)

Blad, steunbladeren (fr. stipules), kelk en doorgesnedene bloem van Rosa.

Rosa arvensis L. en R. canina L. — Z. Boetelanddoorns, Bottebremen,

Bottelbremen, Briemen, Eglentier, Gibben, Haagroze, Hageroze, Hanepikken,

Heppebramen, Hondsbremen, Hondsroos, Hoppelbremen, Huppelbramen,

Huppelbremen, Klokke, Klokskens, Papen, Rosé, Wepelbramen, TVil-Roze,

Wilde-Roeëze, Wilde-Rozeleer, Wilde-Rozen. — (Fig. bl. 549.)

Rosa centifolia L. — Z. Boere(n roos.

Rosa muscosa L. — Z. Mosroos.

Rosmarinus officinalis L. — Z. Rozemaraain, Rozemarijn.

De plant is prikkelend, maagversferkend en maandstondenverwekkend.

Rubia tinctorum L. — Z. Meekrap.

Rubus L. (in ’t algemeen, de R. Idaeus L. uitgenomen). — Z. Braam,

Braambeziën, Braamhut, Braamstruik, Bramels, Bramen, Breembezen,

Brembizzenstruik, Breme(n), Brèmenhöt, Breumdjuin, Doïrn, Doores,

Doorne, Dorebeust, Dorels, Dorens, Haagbezen, Zwatte-Flamboezeplant.

De bladeren en de toppen zijn samentrekkend. Het aftreksel wordt gebezigd

tegen den bloedloop, den buikloop, de keelpijn en de verstoptheid der

keelklieren. — (Fig. bl. 549.)

Rubus Idaeus L. — Z. Brombeiers, Flamboezeplant, Flamboze(n), Flam-

boze(n)stroek, Frambazen, Framboïs, Frambozen, Hinnebezen, Hinne-

bremen, Kroenekranen.

Rumex Acetosa L. — Z. Azijn, Hofsulker, Hofzurkel, Kantzurkel, Loch-
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tingsulker, Seulker, Seurkel, Silker, Sirèl, Sirkel, Soelker, Sorèl, Sulkaart,

Suiker, Surkel, Zuring, Zeurkel, Zoelèr, Zoerèl, Zurkel, Zuurkruid.

Blad van Rumex Acetosella.Rosa canina.

De bladeren zijn verfrisschend en afzettend; versch gegeten zijn zij een

goed middel tegen de scheurbuik. Zij bevatten eene groote hoeveelheid van

dubbel zuringzure potasch en dienen om het zuring zout (fr. sel d’oseille)

te bereiden. In te groote hoeveelheid genomen, kunnen zij vergiftige uit-

werksels teweegbrengen.

Rumex Acetosella L.— Z. Koezoelèr, Koezoerèl, Schaapssulkaart, Schaaps-

sulker, Schaapszulker, Schaapszurkel, Suiker, Wilde-Sorèl, Wilde-Sulker,

Wilde-Zurkel, Zuurkruid.

Dezelfde eigenschappen als de voorgaande soort. — (Fig.)

Rumex cong'iomeratus Murr., R. crispus L., R. obtusifolius L. — Z.

Bordellewortel
,

Kalverblaren , Kalvertongen ,
Kalverwortel

,
Patersstok,

Peerdesulker, Peerdesurkel
,

Peerdeweurtel , Peerdewortel ,
Peerdspee,

Peerdezurkel, S l
- Antoniuswortelen, Smalle -Dokkewortel, Spekwortels,

Wil-Pachènce, Wil-Patiènce.

Rumex aquaticus L., R. Hydrolapathum Huds. — Z. Lckblaren, Meersch-

zulker, Veuscheblaren, Waterzulker.

Rumex Patientia L. — Z. Pachènce, Patiènce.
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De wortels bebben bijna de-

zelfde eigenschappen als die der

Rhubarbe (z. Rheüm undclatoi).

Ruta graveolens L. — Z. Ruit,

Ruite, Wijnruit.

Is een algemeen prikkelend

en zeer krachtig middel, dat

in ’t bijzonder op de baarmoeder

werkt; is ook maandstonden-

verwekkend en wormenverdrij-

vend. — Aftreksel van 1 a 2 gre-

pen per liter water. — Wordt

ook gebezigd tegen de moeder-

kwaal. — (Fig.)

Ruta graveolens.

s
Saccharomyces Cerevisiae (fr. Levure de bière). — Z. Gès, Gés, Gês,

Gést, Gèst, Gist, Stof. — (Fig.)

Wijze van vermenigvuldiging van Saccharomyces Cerevisiae.

Sagittaria sagittifolia L. — Z. Kempisehe-Kappen, Snoekkruid. — (Fig.

bl. 531.)

Salix Toumef. en bijzonder S. alba L. — Z. Fluitjeshijt. Fluitjeshout,

Waai, Wiejeboom, Wieling, Wilg, Wilge, Willeg, Wisscheleer. Wulg, Wulge,

Wulgeboom, Wulvenboom, Zweepboom.

Men gebruikt het aftreksel (30 a 60 gram. per liter water) van de schors

der takken van 2 a i jaren, schors die men afdoet eer dat de Wilg in

bloei is. Een zeer goed maagversterkend, samentrekkend en koortswerend

middel. Als koortswerend, neemt men 2 a 3 maal zoo veel als voor den

Quinquina. Z. dit w.) Wordt gebruikt tegen de maagpijn, de zenuwziekten,

den bloedloop, den langdurigen buikloop en de tussehenpoozende koortsen.

— (Fig. bl. 331.)



SAM. 551

Salix babylonica L. — Z. Druuf-Waai, Treurende-Weulg, Treurwilg,

Treurwilge, Treurwilleg. Treurwulge.

Salix caprea L. — Z. Werf, Wervel, Weurft, Weurvenhout, Worf, Wurf.

Dezelfde eigenschappen als de Salix alba L.

Salix cinerea L. — Z. Paaschhout.

Salix purpurea L. — Z. de namen gegeven onder S. viminalis L. — Z.

ook Fransche-Roode-Wis, Leerband, Oude-Roode-Wis, Rens, Roode-Wis,

Wiedauw, Wiedouw.

Blad van Sagütaria. a, Vrouwelijke bloem; —
b, rijpe vrucht van Salix.

Bloeiende tak van Salix alba.

Salix repens L. — Z. Heiwurf, Kruipweurft.

Salix viminalis L. — Z. Grint, Teen, Weddauw, Wèmen, Wèsse,

Wiedauw, Wijm, Wijmen, Wishout, Wisschen, Wisschenhaat, Wisten.

Salpiglossis sinuata R. en P. — Z. Kattestank.

Salvia officinalis L. — Z. Hofsalie, Saalde, Salie, Saulde, Sauvee, Savee,

Savei, Savel, Savie, Self, Soevei, Solje; Zelf.

Men gebruikt de bloemen en de bloeiende toppen; hun aftreksel is

versterkend, prikkelend en in ’t bijzonder hartversterkend ; men gebruikt

ecne vingergreep per 1/2 liter water. — Dezelfde hoeveelheid wordt gekookt

in d/2 liter melk en is een zeer goed middel tegen de keelpijn.

Salvia pratensis L. — Z. Wilde-Salie.

Heeft omtrent dezelfde eigenschappen als de voorg. soort.

Sambucus nigra L. — Z. Buizenhout, Flier, Flierenboom, Flierenhijt,

Flierenhout, Geeraard, Gieulèr, Heulenteer, Heunenteun, Huiltetèr, Klakbos-

hout, Klakbussenhout, Klapbuizenhout, Klaterbusehót, Klotsbuizenhout,

Vlienderboom, Vlienderhout, Vlier, Vlierboom, Vliendeleer.

Het aftreksel der gedroogde bloemen (2 a 10 gram. per 1 /2 liter water) is
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zweetverwekkend en lossend. — De tweede schors, bijzonder die der

wortels, is zuiverend, braakverwekkend en zeer nuttig tegen de waterzucht

(afkooksel van 30 gram. per liter water). — De versche bladeren zijn lossend,

zuiverend, afzettend en goed tegen de waterzucht, den buikloop en den

bloedloop. Zij worden uiterlijk gebruikt op de spenen om de pijn te;

verzachten en het bloedverlies te verminderen.

Sarcina. — Z. Microben.

Saponaria officinalis L. — Z. Kermisbloem,

Zeepkmid. — (Fig.)

Sarothamnus scoparius L. — Z. Bessem-

struik. Brem, Brembeust, Brembloem, Bremt,

Brèm, Brom, Brum, Genette, Genst, Ginst,

Ginste, Ginster, Schieterkens.

De gansche plant wordt gebruikt, maar

bijzonder de bloeiende toppen. Is een afzettend

en zuiverend middel, zeer aan te raden tegen

de waterzucht, het graveel en de albuminerie. „ . ^Saponarui offictnahs.

Aftreksel van 20 a 30 gram. per lit. water.

Satureia hortensis L. — Z. Boonkruid, Hofkeul, Labboonkruid, Keul,.

Koenjel.

Saxifraga crassifolia L. — Z. Paaschbloem, Verkensoor.

Saxifraga sarmentosa L. (S. penduliflora Bast.). — Z. Moederken„

Moederken-van-duizend-Kinderen, Moederkeskruid

.

Saxifraga umbrosa L. — Z. Bloempje-bezie-mij-wel, Hoe-langer-hoe-

liever, Kaal-en-hooveerdig.

Scabiosa atropurpurea L. — Z. Kwezelkens, Kwezelsbloem.

Scabiosa Succisa L. — Z. Kolverkniën, Kraaikniën, Luizenbloem,

Muizenooren. — (Fig. bl. 533.)

ScandixPecten-Veneris L. — Z. Naaldekenskruid, Naalden, Speld, Spelder*

Wilde-Poot(e)kens.

Scirpus lacustris L. — Z. Leukbiezen, Stoelbiezen.

Wordt gebruikt om de stoelen te bezetten.

Scleranthus annuus L. — Z. Waterspeurre.

Scolopendrium vulgare Sm. — Z. Hertstong.

Scorzonera hispanica L. — Z. Scheursenele(n), Scheusnelen. Scheurze-

nele(n), Schorsenaaile, Schorsenele(n\ Schorsoneel,Schorsoneer,Schosnelen,

Schussenélen, Sesnelen, Shossenelen. — (Fig. bl. 553.)

Scrophularia Tournef. (in ’t algemeen).— Z. Schuimkruid, Stinkende-Kruid.

Scrophularia aquatica L., S. nodosa L. — Z. S‘-Markoenskruid.
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Het aftreksel van 30 gram. der wortels, in de lente of in den herfst

uitgetrokken, is wormverdrijvend en nuttig tegen de scheurbuik.

Secale cereale L. — Z. Kau(w)re, Koorn, Kore, Koren, K(w)oin, Rogge,

Rugge.

Doorgesnedene bloem. Zaad van
Scorzonera hispanica.

Scubiosa.

Sedum acre L. — Z. Gele-Rijstpap, O.-L.-V.-Bedstroo, Potteken-Vol,

Rijstpap.

Het afkooksel van eene handvol der plant, in eenen liter bier of water,

wordt gebruikt als koortswerend middel.

Sedum album L. — Z. Hanebezen, Moïzekeutels, Witte-Rijstpap.

In eenige streken worden de bladeren als salaad gegeten.

Sedum purpureum Link. — Z. Geneeskruid, Genezeblad, Genezekeskruid,

Groote-Rijstpap, Hooge-Rijstpap, Kruid-aan-den-balk, Levendig-Kruid, O.-L.-

Heerens-Druppelkes-Bloed, Sl-Janskruid, SLJansplant, Verkeerde-Wereld,

Vingerkruid, Vuurkruid, Zolderkrollen.

De versche bladeren dienen om de kleine wonden te doen genezen.

Semen-contra. — Z. Artemisia Judaica.

Sempervivum tectorum L. — Z. Donderblaars, Donderblaren, Donderbos,

Dondertoppen, Dunderblaan, Dunderblad, Dunderblare, Dunderbloeme,

Dunderblomme, Donderkruid, Dunderplant, Hausl(w)oik, Huisloof, Huislook.

Het sap der bladeren wordt gebruikt tegen de brandwonden, de stekingen

van bieën, wespen, enz.

Séné. — Z. Cassia Senna.

Senecio Jacobea L. — Z. Sinksom, S l-Jakobskruid.

Senecio vulgaris L. — Z. Kaarskenskruid, Kruiskenskruid, Kjeskeskruid,

Kruiskruid, Samsoen, Siensonk, Sinksen, Sinksenkruid, Sinksom, Sinsjoen,

Tjeuntje, Tjeuntjeun.

In melk gekookt, wordt de plant op de gezwellen der spenen, der

borsten, enz., gelegd.

Setaria italica P. Beauv. — Kanariezaad, Kanoïrezoï(d), Karnalezwoid,
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Karnalevogelzwoid
,

Konarezaad , Kornoorezood

,

Trossel-Zaad, Yeugelzaad, Vogeltjeszaad, Vogelzaad,

Wit-Zaad.

Setaria viridis P. Beauv. — Z. Vogelgoed, Wilde-

Vogelzaad.

Silene Armeria L. — Z. Rood-Kruisken. — (Fig.)

Silybum Marianum Gartn. — Z. O.-L.-V.-Distel.

Sinapis alba L. — Z. Mossed, Mostaard, Mosterd,

Mostoïrd, Mostood, Most(\v)oid.
Bloem van Silene .

Het gestampt zaad van den Witten Mostaard

(45 a 30 gram.) wordt gegeven, als zuiverend middel, tegen de hardlijvigheid

die de bleekzucht, de maag- en darmontsteking en andere aandoeningen

vergezelt. — Voor de mostaardplaasters en voor de voedbaden, gebruikt

men eerder den Zwarten Mostaard (Brassica nigra Koch).

Sinapis arvensis L. — Z. Daring, Derik, Derink, Derrink, Hèring,

Hèrink, Hirk, Nerink, Zwette-Mosterd.

Het zaad heeft dezelfde eigenschappen als dat van de voorg. soort, maar

in lageren graad.

Sisymbrium officinale Scop. — Z. Flierkruid, Hinnevet.

Het aftreksel van 30 a 60 gram. van de versche plant, per liter water, is

aanzettend, borstzuiverend en een allerbeste middel tegen de heeschheid

en de vallingen op de borst.

Solanum Capsicastrum Link. — Z. Solavum Pseudo-Capsicum L.

Solanum Dulcamara L. — L. Stinkend-Hout, Wild-Kalishout, Zoet-en-

Bitter.

Is een der beste inlandsche bloedzuiverende planten. Men gebruikt het

aftreksel of afkooksel van 8 a 30 gram. der bladeren, stammen of toppen,

per liter water. — (Fig. bl. 555.)

Solanum Lycopersicum L. — Z. Tomate, Tomatten.

Solanum Melongena 3Iurr. — Z. Eierdop.

Solanum nigrum L. — Aschalle, Bastekraud, Berstkruid, Besbeize,

Bestebezen, Bestembezie, Borstbezekes, Nachtscha, Nachtschaai, Nacht-

schaal, Nachtschade, Nachtschau, Patatenkruid, Zwarte-Nachtschade.

De gansche plant dient om verzachtende plaasters voor te bereiden, die

men op de pijnlijken gedeelten (kanker, spenen) legt. — (Fig. bl. 555.)

Solanum Pseudo-Capsicum L. ('S . Capsicastrum Link.) — Z. Kriekap-

pelkens, Kriekebuimke, Krieksken-van-over-zee.

Solanum tuberosum L. — Z. Aardappel, Canadas’, Crompiere, Eerappels,

Eerdappelen, Eerdappels, Eereppels, Eerpels, Eirpels, Érappels, Erpels,
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Jappels, Jarbelen, Jèdappële, Jerpels, Patakkers, Patappelen, Pataten,

Patatten, Patattëren, Patatters, Patetten, Patoërs, Patotters, Petakkers,

Petaten, Petatten, Petetten, Petoeters, Petoten, Petoters, Petotters, Pitatten,

Pototters.

a, Meeldraad
;
— b, c, d, vrucht (gansch en

doorgesneden); — e, ƒ, zaad (doorgesneden).

Een voedend en gezond eten, van gemakkelijke vertering; een krachtig

middel tegen de scheurbuik. Het afschrapsel van den rauwen Aardappel

wordt op de brandwonden gelegd.

Solanum tuberosum L., variëteiten. — Z. Amerikaansche, Barons,

Beeren, Blaa-OuAv)ge, Blaa-Petetten, Blauw-Putjes, Blouvve, Bollekes,

Bollen, Casteleerkens, Cortemarksche, Engelsche-Wisten, Geitegïuin, Gilwe,

Jeïfkes, Heer-Êrappels, Koeihorens, Koketten, Korte-Groezen, Lange-Groezen,

Meikeesten, Negen-Wekers, Neige-Weike-Mans, Ossetongen, Pruissische,

Roode-Gensche, Roode-Vosje, Rooi, Rooi-0u(w)ge, Rijsselsche, S l-Janseer-

appels, Vaderlanders, Waalkes, Witte-Vosje, Zoïelingen, Zwijnèrappels.

Solidago canadensis L. — Z. Gouden-Bezem.

Sonchus asper Alb. (soms ook S. oleraceus L.). — Z. Dauwdisselen,

Dauwdistelen, Dauwkoolen, Hazekoolen, Konijndestel , Konijnenbladeren,
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Konijnenkruid , Malkewied, Malschdistelen , Melkdistel, Melkplanten,

Melkwei, Melkwied, Melkwiesel, Suikermelkdistelen ,
Wille-Saveu(i)en.

Sorbus aucuparia L. — Z. Berstbezen, Haveres’, Haveresch, Kleksters-

kieëzen, Kwalsterboom, Lesterbeize, Liesterbezen, Lijsterbêzëhout, Lijster-

bezenboom, Lijsterbizzem, Lijsterboom, Wilde-Esch.

Sparganium ramosum Huds. en S. simplex Huds. — Z. Duil, Lèssè,

Waterlèssè.

Specularia Speculum Alph. DC. — Z. Koornbloem, L.-V.-Bloemekens-

van-Perck, Patatenbloem, Puitenoogskens, Stooterkens, Vier-Uren-Bloem,

Zeven-Uren-Bloem

.

Spergula arvensis L. — Z. Sperrè, Speure, Speurre, Speurde, Spurre,

Spurrie.

Spergularia campestris All. — Z. Grondspurrie, Krolspurrie.

Sphagnum L. (in ’t algemeen). — Z. Moerasmos’. — (Fig.)

Spinacia oleracea L.— Z. Spenage, Spénage, Spénodge, Spinaaize, Spinage,

Spinagie, Spinaze, Spinazie, Spinesse, Spineus’, Spinêze, Spinoge, Spinoige.

Spiraea Aruncus L. — Z. Jufvrouvvpluim, S^Pieterspluim.

Spiraea Salicifolia L. — Z. Theebloem, Theehout.

Spiraea Ulmaria L. — Z. Geitenbaard, Ijzermolkruid
,
Koningin-der-

Weiden, Robbroodskruid, Weiolmkruid, Zwane(n)poot.

De bloemen (aftreksel van 10 a 30 gram. per liter water) zijn afzettend en
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worden gebruikt tegen het lijfwater en de waterzucht. — De wortels en

bladeren (afkooksel van 10 a 30 gram. per liter water) zijn samentrekkend

en dienen tegen den buikloop, den bloedloop en de bloedspuwingen.

Spirillum. — Z. Microben.

Sprekelia formosissima Herb. — Z. Amaryllis formosissima L.

Stachys lanata Jacq. — Z. Wollekruid.

Stachys sylvatica L. — Z. Doove-Netel, Stinkjèttel.

Staphylea pinnata L. en S. trifoliata L. —
Z. Knikkerstruik, Meerhaatse-Knikkers, Nootje-in-

zak, Nootje-ia-den-zak, Paternostersbollekes, Pa-

ternostershout, Tranen-van-Job.

Stellaria Holostea L.— Z. Sterrekruid, Stêrrkes.

Stellaria media Cyr. — Z. Ganzekruid, Ganze-

meur, Ganzemoere, Ganzenmeur, Ganzenmoese,

Ganzenmuur, Gazemuur, Gouzemoese, Meur,

Mier, Miere, Mierekruid, Moer, Moere, Mure,

Murenkruid, Murie, Muur, Veugelkruid, Vogel-

kruid, Vogelmoer, Witte-Moer. — (Fig.)

Stipa pennata L. — Z. Pluimgras.

Streptococcus. — Z. Microben.

Swietenia Mahogoni L. — Z. Acajou, Acajour, Mahonie, Mahoniehout.

Symphoricarpus racemosus Mich. — Z. Berstbezen, Eikensboom, Eikes,

Knekkers, Marbollen, Poefkens, Schieterkens, Sneeuwballekens, Sneeuw-

bellen, Sneeuwbollen, Witte-Bollekes, Witte-Kallojkes.

Symphytum officinale L. — Z. Kal-

vertongen, Kalverwortel , Kassoude,

Patersblaren, Smeerweuttel, Smeer-

wortel , Vetwortel
,

Wilde - Tabak

,

Zweerwortel.

Men laat IS a 30 gram. wortel,

gedurende een kwartier, koken : dit

afkooksel wordt gedronken, als ver-

zachtend en weekmakend middel, in

geval van buikloop, bloedloop, bloed-

spuwing en aandoening der longen.—

De gekneusde bladeren worden uiter-

lijk als plaaster gebruikt, tegen de

zinking der wangen, de verstuikingen

en alle soort van ontstekingen. — (Fig.)

Syringa vulgaris L.—Z. Djezemijne,
Symphytum officinale.
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Dzozemienen, Jasmienen, Jasmijnen, Jassemiene, Jeseminen, Jesumiene-

boom, Jizemiene, Jozzemienen, Jozzemijnen, Juzemienen, Kmidnagelbloem,

Kruinagels, Lielas, Lylac, Meibloemen, Nagelkruid, Serienen, S^Jorishout-

bloem, S^Servaasbloem, Singelingen, Sussemienen, Tchieuzemiene.

Men gebruikt de groene vruchten als maagversterkend en koortswerend

middel; (aftreksel van 20 gram. per 1/2 liter water). Is aangeraden tegen

verscheidene aandoeningen der maag en de tusschenpoozende koortsen.

T
Tagetes erecta L. — Z. Afrikaander, Afrikaansche-Bloem, Afrikaantjes,

Afrikane(n
,
Fluweeltjes, Groote-Afrikane, Stinkerkens, Stinkers, Turken.

Tagetes patula L. — Z. Klein(e)-Afrikane(n).

Tamarix L. (in ’t algemeen). — Z. Tamarix.

Tanacetum vulgare L. — Z. Donderbloemen, Heite-Koekkruid, Hemds-

knopskens, Hondskruid, Hondszijk, Jandekenskruid, Koekskenskruid

,

Kruidwesch, Reinboïd, Reingaart, Reinvaart, Reinvaren, Réngbol, Renvaar,

Renvaren, Tente, Weurmkraud, Weurmkruid, Wormkruid.

Men gebruikt de bladeren, de toppen en het zaad. De plant is worm-

verdrijvend ,
prikkelend

,

versterkend ,
maagver-

sterkend ,
koortswerend,

zweetverwekkend, enz. en

wordt gebezigd tegen den

rhumatism, de waterzucht,

de wormen, de bleekzucht

en de zenuwaandoeningen.

— Aftreksel van 15 a 30

gram. per liter water, wijn

of bier. Tegen de wormen,

neemt men ’s morgends

en ’s avonds een koffïjle-

peltje zaad.

Taraxacum officinale

Weber.— Z. Beddepissers,

Bitterplant, Ganzetongen,

Henselblaren, Kankerbloe-

men, Ketenplanten, Ket-

t ingplanten ,
Kruidkoek, f

a, b, c, enz. Verschillige deelen van bloem en vrucht.
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Melkplanten, Mollesalaad, Mollesalaw, Oorringen, Paardebloemen, Papen-

bloemenkruid, Peerdebloemen, Pèsblomme, Pèssebade, Pèssebed, Pinkster-

bloemen, Pisbloem, Pisblom, Pisblomme, Pisplanten, Pissebloem, Pisse-

blomme, Soekerij, Suikerij, Suikerijblomme, Suikerijplant, Wilde-Suikerij,

Zeekblom.

De jonge bladeren worden als salaad gegeten. — De wortel is versterkend •„

maagversterkend, scheurbuikwerend, bloedzuiverend, koortswerend en

afzettend. Men gebruikt het afkooksel van 15 gram., per liter water, tegen

de geelzucht, de leverziekten, de waterzucht, enz. Indien men het afkooksel

der bladeren bezigt, neemt men 30 gram. per liter water. — (Fig. bl. 558.)

Taxus baccata L. — Z. Ifgroeneboom, Pastoorshagen, Pyramied,

Spaansch-Groen, Spaansch-Gruun, Spaansch-Hout, Spaunsch-Haugenhaat,

Speunsch-Gruun, Speunsche-Hagen, Spoïns-Hagen.

De bladeren en de takken zijn vergiftig; de vruchten zijn borstzuiverend

en lossend. — (Fig.)

Taxus baccata. Thea sinensis.

Teesdalia nudicaulis R. Br. — Z. Armoede.

Teucrium Scorodonia L. — Z. Koortskruid.

De bloeiende toppen worden gebruikt tegen het lijfwater. Aftreksel van

30 gram. per flesch witten wijn.

Thea sinensis Sims. — Z. Bladje-thee, Thee.

Het aftreksel is afzettend, zweetverwekkend en zeer nuttig voor de

spijsvertering. — (Fig.)
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Thalictrum anemoïdes Mich. (Anemone thalictroïdes L.) — Z. Wit-

Boerken.

Thalictrum aquilegifolium L. — Z. Pluimakulei.

Thlaspi arvense L. — Z. Truweelken.

Thuya occidentalis L. en Th. orientalis L. — Z. Ceder, Sparreboomken,

Thuya.

Thymus Serpyllum L. — Z. Heikruid, Heitijm, Onzer-Lieve-Vrouwe-

Bedstroo, Wilde-Taaimus, Wilde-

Tijm, Wilde-Tijmes, Wilde-Tij-

moes, Wilde-Tijmos, Wilde-Tij-

mus, Wille-Taaimus. — Voor de

var. citriodora, Z. Citroenkruid.

Men gebruikt het aftreksel van

15 a 20 gram. bloeiende toppen

per liter water : heeft dezelfde eigenschappen als de volgende soort, maar in

lageren graad. — (Fig.)

Thymus vulgaris L. — Z. Palioen, Pejoene, Pelioen, Pillioen, Riekende-

Kruud, Rieksele, Taaimoes, Taaimus, Temoech, Temoes, Têmos, Tijm,

Tijmes, Tijmoes, Tijmos, Tijmus, Theemoes, Timmer, Toemoes.

De bloeiende toppen worden gebruikt als prikkelend, versterkend en

stuipwerend middel, in geval van ontstelling der maag, van zenuwziekte,

miltziekte en hoofdpijn. Aftreksel van 5 a 10 gram. per liter water. — De

gansche plant wordt tusschen het lijnwaad gelegd, om de mijten en andere

insekten te verdrijven.

Tigridia pavonia Red. — Z. Achturebloem, Achtuurbloem, Dagbloem.

Tilia L. (in ’t algemeen!. — Z. Lénde, Léndenboom, Lignenboom, Lijnde,

Linde, Lindeboom, Linje, Linjeboom, Linn’, Linnen-

boom.

Men gebruikt het aftreksel van 3 a 10 gram.

bloemen, per liter water, tegen de zenuwaandoe-

ningen, de miltziekte, de scheelhoofdpijn, de ont-

steltenis der maag, de verkoudheid, de koortsachtige

huiveringen en de stijfheid. Dit aftreksel wordt

gedronken als thee. — Om al het uitwerksel van dit

middel te bekomen, moet men de schutbladeren

(fr. bractéesj, die aan den bloemsteel vast zijn, aftrek-

ken en de bloemen alléén gebruiken. — (Fig.)

Tilia argentea Desf. — Z. Zilverlinde. — Dezelfde eigenschappen als de

voorg. soort.



TUL. 561

Tonka (Fève de). — Z. Dipterix odorata.

Tradescantia virginica L. — Z. Tradescantia.

Tragopogon porrifolius L. — Z. Haverwortel, Witte-Schorsoneer.

Trifolium L. (in ’t algemeen). — Z. Kaloevere, Klaver, Klavere, Klee,

Klever, Klouvere, Klover, Klovere.

Trifolium incarnatum L. — Z. Engelsche-Klaver, Frans(ch)e-Klaver,

Franse-Klee, Memos, Peerdenklaver, Roo-Toppen, Russische-Klaver, Top-

Klover, Topkes-Klaver.

Trifolium pratense L. — Z. Dutsche-Klaver, Inlandsche-Klaver, Tamme-

Klaver, Tamme-Klee.

Trifolium procumbens L. — Z. Koekoe, Steenklaver.

Trifolium repens L. — Z. Koekoe, Koekoekklaver, Steenklaver, Wilde-

Klaver, Wilde-Klêver, Wilde-Klover, Wilde-Klouvere, Wille-Klaver, Wille-

Klee, Witte-Klayer.

Trigonella caerulea Sering. — Z. Melilotus CiERULEUS Lam.

Triticum Spelta L. — Z. Spelt, Spelte.

Triticum turgidum L. — Z. Dikke-Terf.

Triticum vulgare Vill. — Z. Taarwe, Tarve, Tarw(e), Têêrf, Teirwe,

Têref, Terf, Terve, Terwe, Torve.

Tritoma Uvaria Curt. — Z. Vierpijl, Vuurpijl, Vuurwerk.

Tropaeolum L. (in ’t algemeen). — Z. Capeciene, Capuciene(n), Capu-

cieneOVmutsen, Capucintjes, Jonkmans, Kappers, Klimmers, Kruiperkes,

Kwezeltippe(n), Mastoeche, Mastoessen, Mastus, Mastuskes, Oude-Vaarkens,

Tobakblomme, Turksche-Mutsen.

De gansche plant wordt versch gebruikt als scheurbuikwerend en afzet-

tend. De bloemen worden met de salaad gegeten en de groene vruchten, in

Blad van Tropaeolum. a, Mannelijke; — b, vrouwelijke bloem van Typha.

azijn gelegd, dienen tot kruiding der spijzen. — De rijpe, gedroogde vruchten

zijn zuiverend. — (Fig.)

Tulipa Gesneriana L. — Z. Tculpane, Tculpe, Tilp, Tulep, Tuliepe, Tulip,

Tullepaan, Tulp, Tulpe.
36
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Tussilago Farfara L. — Z. Zoon (De)-vóór-de(n)-Vader, Hoevenblaren,

Pappeblaars, Wolverblaren.

Het aftreksel van 20 a 30 gram. bloemen, per liter water, wordt gedronken

als thee tegen den hoest, de ontsteking der longen en de prikkeling der

luchtpijpen.

Typha latifolia L. en T. angustifolia L. — Z. Dod, Dodde, Dodsen,

Kolfriet, Kruisriet, Lèsse, Riet, Rietentop, Tod, Totsen, Wille-Weutjes.

— (Fig. bl. 561.)

U
Ulex europaeus L. — Z. Brum, Doornstruik, Heidoorn, Heksenhout,

Stekebrem.

Verscheidene soorten van kiemkorreltjes (sporen) van Uredo : a, b, c..., ontwikkeling;

— g, dejonge Schimmelplant dringt inden stam eener graansoort; —h, jonge sporen.
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Ulmus campestris L. en zijne var. — Z. Alme, lepe. Olm, Olme, Olmboom,

Ollem, Olmenboom, Kropolm, Steenolm, Keersolm, Vet-Olm.— (Fig. bl. 562.)

Uredo arundinacea Nouel. — Z. Brand. — (Fig. bl. 562.)

Uredo linearis Pers. — Z. Brand. — (Fig. bl. 562.)

Uromyces rubigo Fr. — Z. Brand. — (Fig. bl. 562.)

Urtica dioïca L. — Z. Béte-Natel, Grachtnetel, Grachttingel, Heete-Netel,

Jèttel, Neitel, Netel, Nêtel, Nettel, Nittele, Steeknetel, Tengel, Tingel.

Het sap der plant is samentrekkend en wordt gebruikt (60 a 125 gram.)

tegen het bloedspuwen, den buikloop, den bloedloop, het

neusbloeden-, het aftreksel der bladeren (30 a 60 gram.

per liter) is afzettend. — Het geeselen met Netelen wordt

gebezigd tegen de geraaktheid, den rhumatism en de

heupjicht. De plant moet versch gebruikt worden en ’t is

bijzonder de volgende soort die tot dit inzicht benuttigd

wordt, als zijnde krachtiger dan de U. dioïca. — (Fig.)

Urtica urens L. — Z. Brandnetel, Heete-Netel, Heeren-

netel, Hoftingel, Moestuinnetel, Troepjèttel.

Z. de eigenschappen der voorg. soort. — Het zaad dezer

twee soorten, dat zeer goed is om het gevogelte te mesten, Brandhaar (der

bevat eene eetbare olie. Netels), met
een brandend

Ustilago segetum Cord. — Z. Brand, Duivelsaren, vochtvervuid.

Massel, Zwartsel, Zwertsel, Zwert-Gerst, Zwart-(H)auw, Zwet-(W)oir, Zwatté-

(W)oire.

V
Vaccinium Myrtillus L. — Z. Aalsbeer, Bosbezekes, Boschbèzekes,

Boschbezen, Boschbizzemen, Klakkebaze, Kloekkebaze, Klokkebeien, Klok-

kebeier, Klokkebaze, Kozijnnenkruid, Kozijntjes, Krakebeizen, Krakebezen,

Kra(k)kebazen, Kraukebazen, Kraukebezen, Krokkebazen, Moerbezen, Moer-

bizzemen, Molbéren, Olbéren, Waalbezen, Wolbezen.

De vruchten, die samentrekkend zijn, kunnen met voordeel gebruikt

worden tegen den buikloop. Aftreksel van 30 a 60 gram. drooge vruchten,

per liter water.

Vaccinium Oxycoccos L. — Z. Oxycoccos palustris Pers.

Vaccinum Vitis-Idaea L. — Z. Boschpalm, Meegdëbezen.

De vruchten zijn eetbaar.
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Valeriana officinalis L. — Z. Pijpenkruid, Valeriaan, Valeriane.

Men gebruikt de wortels, die men in de lente verzamelt, eer dat de

stengel opschiet. — Het aftreksel en afkooksel van 15 a 60 gram., per liter

water, wordt gegeven tegen de kortborstigheid, de geelzucht, de zenuw-

ziekten en de hartkloppingen. Tegen de nevralgie maakt men gebruik van

het bad van Valeriana. Daartoe neemt men 500 gram. gestampte wortels;

men laat ze gedurende 1/2 uur trekken, in een gesloten vat, op 3 liters

kokend water; men giet dit aftreksel in het water van een gewoon bad

(D r Barella).

Valerianella olitoria Poll. — Z. Kleeroeëg, Kleeroog, Kleiron, Koorn-

salaad, Koornsla, Koornsalau, Veldsalaad, Veldsalaai, Veldsaloed, Veldsaloï.

Verbascum nigrum L. — Z. Zokkeblaren.

Verbascum Thapsus L. en V. thapsiforme L. — Z. Gele-Keers, Gele-

Thee, Kattekoppen, Keersen, Lemmekensblaren, Lemmekensooren, Maagde-

keers, Paaschkeers, Poïskeisse, Wilde-Tabak, Wilde-Zokken, Wolblaren,

Wolplant, Zokkeblaren, Zokken, Zoklappen, Zokskens.

Men gebruikt de bladeren en de bloemen, als borstzuiverend, stillend en

zacht slaapverwekkend middel. Wordt gebezigd tegen het bloedspuwen, den

buikloop, den bloedloop, de spenige pijnen en de longzinking. Aftreksel van

10 a 30 gr. per liter water, dat door eenen linnendoek gezegen wordt om de

haren der meeldraden af te zonderen. — Tegen de spenige pijnen, zet men

30 a 60 gr. bladeren in kokend water en men gebruikt ze daarna als plaaster.

Verbena hybrida Hort. — Z. Verbeina, Verbena, Verveine.

Verbena officinalis L. — Z. Ijzerkruid.

Men gebruikt de bladeren en de toppen, eer dat zij in bloei zijn. Het

aftreksel is nuttig tegen de hoofd- en de scheelhoofdpijn, maar bijzonder

voor de personen die aan eene geraaktheid blootgesteld zijn. De ondervin-

ding heeft bewezen dat het dagelijksch gebruik van dit aftreksel of thee een

zeer krachtig middel is om aan deze ziekte te ontsnappen. — (Fig. bl. 565.)

Veronica Tournef. (in ’t algemeen). — Z. Feronika, Veronikes, Vironikats.

— (Fig. bl. 565.)

Veronica hederaefolia L. — Z. Hinnenderm, Hinneslei, Hinnesluier,

Hoenderderm.

Veronica officinalis L. — Z. Wilde-Thee.

Men gebruikt 8 a 10 gram. der toppen, per 1/2 liter water, om eenen

aangenamen thee te vervaardigen : deze is horstzuiverend en versterkend.

Wordt gebezigd in de beterschap, de slijmachtige koorts, enz. — De

V. Chamaedrys L., V. spicata L., F. prostrata L. en F. montana L-

kunnen?de voorg. soort vervangen. — (Fig. bl. 565.)
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Viburnum opulus L. — Z. Spinrokhout, Spinrokkenhout, Wilde-Vlier,

Wit-Honzenhout, Wit-Sporkenhout.

Viburnum opulus L., var. sterilis. — Z. Balbararoos, Balroos, Gelderroos,

Kelderroos, Kaasballekens, Meiroos, Sneeballe(n), Sneebolle, Sneuwbal.

Viburnum Tinus L. — Z. Lauwerstien.

Vicia L. (in ’t algemeen'. — Z. Frikken, Kreeften, Krik, Krok, Krokke(n),

Kruk, Veetsen, Vikken, Vitsen, Vrikken, Wikken, Wilde-Wikken.

Vicia sativa L. — Z. Fitsen, Kruk, Krukken, Vitsen, Wikken, enz.

Vicia sepium L., V. Cracca L. — Z. de namen der twee voorg. soorten.

Vicia tetrasperma Mönch.— Z. Grij
,
en ook de namen der voorg. soorten

van Vicia.

Vinca major L. — Z. Groote-Maagdepalm, Groote-Madepalm, en ook de

namen der volgende soort.

Vinca minor L. — Z. Maagdekenspalm, Maagdekruid, Maagdepalm,

Madepalm, Médëkensbloem, Médëkenspalm, Mérëkespalm, Palm, Palm-

bloemekens, Palmbloemen, Palmfletten, Palmij, Ranken, Wilde-Palm.

Viola odorata L. — Z. Feletten, Fikeletten, Filetten, Flcttekens, Fletten,

Fletteren, Fleutte, Vioïltjes, Violen, Violet, Violetjes, Violetse.

Het afkooksel van den wortel (8 a 12 gram. per 1/4 liter water) wordt

gebruikt als braakmiddel. — De bloemen zijn weekmakend en borstzui-

verend (2 a 10 gram.). — De zaden zijn zuiverend en brakingverwekkend.

Viola palustris L., V. sylvestris Lmk. en V. canina L. — Z. Boschviolet-
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ten, Hondsblein, ITondsfiletten, ïïondsfletteren, Hondsvioletten, Paarde-

violetten, Wil-Fleutte, Wilde-Violen, Wilde-Violetten, Wul-Violet.

De V. canina L. heeft dezelfde eigenschappen als de V. odovata L.

Viola tricolor L. (type'. — Z. Hondsfleutte, Veldvioletten.

Men gebruikt het afkooksel of het aftreksel van 30 a 60 gram. der plant,

per liter water of melk, tegen de huidziekten. De plant is afzettend, zweet-

verwekkend, lossend en bloedzuiverend.

Viola tricolor L. var. hortensis. (De gekweekte var., met groote bloe-

men). — Z. Floere-Felette, Groote-Fleutte, Mannekes-en-Wuvekes, Pan-

seekes, Pansees’, Panseis’, Penseën, Violet, Violette(n).

Viscum album L. — Z. Boomkruid, Hamspoen, Holster, Hulster, Marentak,

Mattekruid.

Vitis vinifera L. — Z. Draai-

wijgaard
,

Dreuvelare
,

Drijve-

boom, Driveboom, Druiwijger,

Druiveboom, Druivelaar, Drui-

veleer, Druiwijger, Druiwijgerd,

Druvelaar, Druvelare, Waaigood,

Waaindruveboom, Wijnbezeleer,

Wijndruive(n)boom,Wijndruiver,

Wijngaard.

De bladeren (afkooksel van 30

a 60 gram. per liter water)

worden gebruikt tegen den bloedloop en den langdurigen buikloop. — Het

sap van den boom wordt veel bij ’t volk gebruikt, tegen de oogpijn, doch

m

Opengaande bloem van Vitis vinifera. Jonge druif. Doorgesnedene druif.

schijnt bijna zonder ernstig uitwerksel te zijn. — De versche en rijpe

druiven zijn voedzaam, verfrisschend en gezond. — De gedroogde druiven

zijn borstzuiverend, weekmakend en lossend. — (Fig.)
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w
Weigelia rosea Lindl. — Z. Weigelia.

X
Xeranthemum annuum L. — Z. Immorteille, Immortellen, Lila-Stroo-

bloem, Purpere-Stroobloem, Stroeibloeme, Stroïblomme, Stroïeblomme,

Stroobloemen, Strooblomme, Strooibloem, Strooiblom.

Y
Yucca filamentosa L., Y. flaccida Haw. — Z. Adamsnaald, Yucca.

Z
Zea Mays L. — Z. Duitsche-Terve, Maïs, Spaansche-Tarwe, Spaansche-

Terf, Spaanschen-Têref, Spaansen-Tèref, Spaunsche-Terve, Speinse-Terf,

Zea Mays. Zingiber officinale.
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Speunsche-Terf, Spoïns(ch)e-Terf, Teurke-Terf, Tros-Tarwe, Turks-Koorn,

Turksch-Terve, Turksche-Tanve, Turksche-Ter\ve,Tussche-Ter\ve, Tusschen-

Terve. — (Fig. bl. 567.)

Zea Mays L., var. (Maïs géant Caragua). — Z. Peerdentand.

Zingiber officinale Bosc. — Z. Géngom, Gingember. — Fig. bl. 567.)

Zinnia elegans Jacq. — Z. Boerinnekes, Kasteelbloem, Trap*des-Levens,

Zênia, Zeuniads, Zienekes, Zinnia.

Zizyphus vulgaris Lmk. — Z. Jibjip, Jujube, Zuzub.

Zostera marina L. — Z. Zeegas’, Zeeges’, Zeegras, Zièges’, Zieghès’,

Zostêr.

Wordt veel gebruikt om bedden, en bijzonder kinderbedden, op te vullen.

ELYDE.
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